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حيِم ْحمِن الرَّ بِْسِم اللِه الرَّ

َمُة َمُةاَْلُمَقدِّ اَْلُمَقدِّ

التَِزاَماِت  َأَحِد  َوَكوُن  تَِها  يَّ َهمِّ ِلَ َوَتْحِديثَِها  التَّعِليِم  َمَناِهِج  بَِتطِويِر  ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  اْهتَِماُم  َيْأتِي 
ِة  ُز َعَلى اْلَمَهاَراِت اَلَساِسيَّ َرٍة ُتَركِّ ٍة ُمَتَطوِّ ُعوِديِة )2030( ُهَو: �إِْعَداُد َمَناِهٍج َتْعِليِميَّ َيِة السُّ ُرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِّ

ْخِصيَِّة�. بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ

َنْحَو   )2030( ِة  ُعوِديَّ السُّ ِة  الَعَربِيَّ الَمْمَلَكِة  لُِرْؤَيِة  َداِعًما  االْبتَِدائِيِّ  الثِّالِث  فِّ  لِلصَّ اْلُعُلوِم  ِكَتاُب  َوَيْأتِي 
َعٍة ، بَِحْيُث  ِد ِوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتَنوِّ ْعِليِم الَجيِّ ْعِليِم َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ ِطْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّ االْستِْثَماِر ِفي التَّ

ْعِليِم.  ِم َوالتَّ َعلُّ ِة التَّ ئِيُس َوالِمْحَوِريُّ ِفي َعَمِليَّ ْوُر الرَّ الِِب ِفيِه الدَّ َيُكوُن لِلطَّ

َلْت  ٍق، َوَتْنِظيٍم َتْرَبِويٍّ َفاِعٍل، َيْسَتنُِد إَِلى َأْحَدِث ما َتَوصَّ َوَقْد جاَء َعْرُض ُمْحَتَوى الِكَتاِب بُِأْسُلوٍب ُمَشوِّ
الَمْمَلَكِة  بِيَئِة  َمَع  َيَتناَسُب  َوبِما  ِم،  َعلُّ التَّ َدْوَرُة  َذلَِك  ِفي  بِما  ِة  راِسيَّ الدِّ الَمناِهِج  إِْعداِد  َمجاِل  ِفي  الُبُحوُث  إَِلْيِه 

ِة.  ُعوِديَّ ِة السُّ ْعِليِم ِفي الَمْمَلَكِة الَعَربِيَّ ِة ِفي إِطاِر ِسياَسِة التَّ ْعِليِميَّ ِة َوَثقاَفتِها َواْحتِياجاتِها التَّ ُعوِديَّ ِة السُّ الَعَربِيَّ

ِب َعَلى َتْنِفيِذها، ُمراِعَيًة ِفي الَوْقِت  الَّ ِسُم بُِقْدَرِة الطُّ َعِة الُمْسَتَوى،  َتتَّ َكَذلَِك اْشَتَمَل الُمْحَتَوى َعَلى َأْنِشَطٍة ُمَتَنوِّ
تِي َتْعِكُس  َرَة، الَّ َة الُمَعبِّ َوَر التَّْوِضيِحيَّ ِب، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن الُمْحَتَوى الصُّ الَّ َبْيَن الطُّ ِة  َنْفِسِه َمْبَدَأ الُفُروِق الَفْرِديَّ
ْقِويِم. َطبِيَعَة الَوْحَدِة َأِو الَفْصِل، َمَع َتْأِكيِد الِكَتاِب ِفي َوَحَداتِه َوُفُصولِِه َوُدُروِسِه الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتْنِويِع َأَسالِيِب التَّ

ُز  ُيَعزِّ َوبَِما  َوالَعَمِل،  ْفِكيِر  التَّ ِفي  َة  الِعْلِميَّ َة  الَمْنَهِجيَّ الِِب  الطَّ اْكتَِساِب  ِة  يَّ َأَهمِّ َعَلى  الِكَتاِب  َفْلَسَفُة  َدْت  َوَأكَّ
َوالِكَتاَبُة  َوِر،  الصُّ ِقَراَءُة  َوِمْنَها:  ِة،  َوالَعَمِليَّ ِة  الَعْقِليَّ َمهاراتِِه  لَِنْعَمْل�َوَتْنِمَيِة  م  �َنَتَعلَّ  )2030( ُرْؤَيِة  َمْبَدَأ  َأْيًضا 
الِِب، َوِمْن  َماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواِقِع َحَياِة الطَّ ْسُم، َوَعَمُل النَّ ُة، َوالرَّ َوالِقَراَءُة الِعْلِميَّ

ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع. حَّ َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

ُمُه َواْزِدَهاُرُه. َق الَجِميَع لَِما ِفيِه َخْيُر الَوَطِن َوَتَقدُّ َة ِمْنُه، َوَأْن ُيَوفِّ َق الِكَتاُب اَلْهَداَف الَمْرُجوَّ َه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ َواللَّ

المقدمة3



� ي و ت ح مال ة م ئ� ق

� مل ع ل� ل م اأ
ةُ     8 يَّ مِ لْ الْعِ ةُ يقَ رِ الطَّ
18 ةُ يَّ مِ لْ اتُ العِ ارَ املَهَ
22 ةِ مَ الَ تُ السَّ لِيامَ تَعْ

ة ي حال � وقل خ مال:ولاالأ ة د ح الو
٢٤                  

26 ا   َ اهتُ اجَ حَ ةُ وَ يَّ اتُ احلَ وقَ لُ َخْ : املْ ل واالأ � ر الد
·34 انَاتِ  يَوَ تِيبُ احلَ : تَرْ �ي ص� ي والر ومل الع

36 ا  هَ اؤُ زَ أَجْ بَاتَاتُ وَ : النَّ �الث � ر الد
44 ؟  وَ نْمُ تَ يشَ وَ يْ تَعِ بَاتَاتُ لِكَ يْهِ النَّ تَاجُ إِلَ ْ ي حتَ ا الَّذِ : مَ � مل ع ل� ل م اأ
46 تِبَارِ  جُ االخْ وذَ نَمُ لِ وَ وَّ لِ األَ صْ ةُ الْفَ عَ اجَ رَ مُ
5٠               
52 باتَاتِ  النَّ اةِ يَ حَ اتُ رَ وْ دَ : ل واالأ � ر الد
60 ةٍ  يَّ ضِ رْ ينُ فَ وِ : تَكْ اءِ صَ تِقْ االسْ ةُ ارَ هَ مَ : ا ر� ا ل ي   ال
62 انَاتِ يَوَ َ احلْ يَاةِ حَ اتُ رَ وْ دَ : �الث � ر الد

·70  �ا و ي  ا ر د م ومل ع ال ع م ة ط ب  ر م ن  م
71 تِبارِ)1)   جُ االخْ وذَ نَمُ لِ الثَّاينِ وَ صْ ةُ الْفَ عَ راجَ مُ
75   (2) تِبارِ جُ االخْ وذَ نَمُ

ي ي بال م�  الن : ة ي� الث ة د ح الو
78                    
80 ةُ   ائِيَّ ذَ الْغِ اتُ بَكَ والشَّ لُ سِ الَ السَّ : ل واالأ � ر الد
88 لُ اصُ : التَّوَ اءِ صَ تِقْ االسْ ةُ ارَ هَ مَ : ا ر� ا ل ي   ال
90 يُّفُ التَّكَ : �الث � ر الد
98 ؟   ةً يَّ اءِ حَ ىلَ البَقَ انَاتِ عَ يَوَ ضَ احلَ ي بَعْ فِّ دُ التَّخَ اعِ يْفَ يُسَ : كَ � مل ع ل� ل م اأ
100 ارِ   تِبَ جُ االخْ وذَ نَمُ الِثِ وَ لِ الثَّ صْ ةُ الْفَ عَ راجَ مُ
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١٠٤                 
106 ا   َ ُ بِيئَاهتِ ريِّ غَ ةُ تُ يَّ اتُ احلَ وقَ لُ : املَخْ ل واالأ � ر الد
114 امِ قَ رْ امُ األَ دَ تِخْ : اسْ اءِ صَ تِقْ االسْ ةُ ارَ هَ مَ : ا ر� ا ل  ي   ال
116 ةِ  يَّ اتِ احلَ وقَ لُ ثِّـرُ يفِ املَخْ ؤَ اتٌ تُ َ ريُّ : تَغَ �الث � ر الد

·124 ةِ  بِريَ ادِ الكَ دَ عْ حُ األَ رْ : طَ �ي ص� ي والر ومل الع
125 (1( تِبارِ جُ االخْ وذَ نَمُ ابِعِ وَ لِ الرَّ صْ ةُ الْفَ عَ راجَ مُ
129   (2) تِبارِ جُ االخْ وذَ نَمُ

١3١ :        
132 انِ مِ اإلنِسَ سْ ةُ جِ زَ هِ أَجْ
143 ةُ حَّ الصِّ اءُ وَ ذَ الغِ
146 اتُ حَ لَ طَ املُصْ

٥�ق�ئمة المحتوي



رقم ال�صفحةوع الن�ص�الوحدة/الف�صل

٢٤ية الف�صل: اأ�صري العيةاالأو/االأول

١١٢�ص� اأ�صرالث�ية/الرابع

: ام ر ال ور ماالأ � يل واأ
، م  ب   ص� و  هاأ

 ام االأوالأطف�ل ما، ل فيد ا وم ر ثم م ا�صي ر الد م� ا الع ه وي اأ أمل�
 ، العلمية  المف�هيم اأطف�لن�   � صاإ  لاإ  العلوم  ة م�د  يمعل  ي  ف   د 
 م �حي في   �و ت�ج ح ي التي   والقيم رين،  ص� والع  الح�د  القر  را�وم

 دا ال ه قيق ح  م فياأطف�ل ةم�ص�ر ممن أمل� ال  اليومية
للطفل/   أ�صرة�  مب  صة�  ةاأيقو درا�صية   وحدة  ل في   دوت ص� و
وا اأطف�لم   ص�ر�  اأ مل نيم � ص�و م ص� خ ر�ص�لة � صع الطفلة، في ب

 نفي في

� ت ي ال ف ة ر ص�االأ ا ر صاإ ة ط ص�اأ � ر  ف

دليل االأ�صرة

٦ دليل االأ�صرة



ائِرُ  ا طَ هَ افِرُ تِي يُسَ ةِ الَّ افَ سَ طُ المَ سِّ تَوَ غُ مُ بْلُ يَ
يبًا. رِ يُون كم تَقْ لْ اتِهِ 2.4 مِ يَ نَةِ في حَ شَ رْ الخَ



ة ي مل ع ال ة يق ر الطةي مل ع ال ة يق ر الط

                                   
                                    

                
                      

� مل ع ل�   ل م اأ

٨ ة ي مل ع ال ة يق ر الط



       
      

              ←

                   ←

                   
    

                   ←

٩ة ي مل ع ال ة يق ر الط



 � مل ع ال ل م ع ا ي � م
هِ  يْ دَ لَ ، وَ ــالِ الطُّيُورِ جَ ثٌ فِي مَ هِ بَاحِ بْدُ اللَّ عَ
الِيًّا  فُ حَ كُ عْ ــوَ يَ هُ ، وَ انَاتِ يَوَ ــامٌ بِالْحَ تِمَ اهْ
تَعِيشُ  تِي  الَّ انَاتِ  يَوَ الْحَ لُوكِ  ةِ سُ اسَ لَى دِرَ عَ
يَّةِ  لْمِ عِ الْ ةِ  يقَ الطَّرِ بَاعِ  بِاتِّ  ، نَاتِيرِ فَ الْ ةِ  يرَ زِ فِي جَ

. ثِ بَحْ فِي الْ

اءُ  لَمَ عُ ا الْ هَ مُ دِ تَخْ لِيَّةٌ يَسْ مَ يَ عَ يَّةُ هِ لْمِ عِ ةُ الْ يقَ الطَّرِ
لَى  ولِ عَ صُ الْحُ ، وَ مْ لِهِ وْ نْ حَ مِ مِ الَ عَ ةِ الْ اسَ رَ لِدِ

. ةِ تَلِفَ خْ مُ مِ الْ تِهِ ئِلَ نْ أَسْ ابَاتٍ عَ إِجَ

ى  مَّ يُورِ يُسَ نَ الطُّ عٍ مِ ةِ نَوْ اسَ رَ بْدُ اللهِ بِدِ ومُ عَ قُ يَ
ائِرٌ  وَ طَ هُ ، وَ دِّ يَضَ الْخَ ــنَةِ األبْ شَ رْ ائِرَ الْخَ طَ
رُ  اثَ تَكَ تَ ــشُ وَ شِّ تِي تُعَ يُورِ الَّ ــنَ الطُّ يٌّ مِ رِ بَحْ
رِ  مَ رِ األَحْ بَحْ الْ بِيِّ وَ رَ عَ الْ لِيجِ  الْخَ رِ  زُ لَى جُ عَ
. طْ اكِ فَقَ مَ لَى األَسْ  عَ ذَّ تَغَ ، ويَ نٍ دَ لِيجِ عَ خَ وَ

                     
                  

             

 �  ح  م ع م جاأ  الحاأ

ة ي مل ع ال ة يق ر الط

 ةل  ص�اأ ع ص اأ لأ� ص�اأ

 �ي ص ر ف ع صاأ ع ق و اأ

ة ط خال ع ب اأ

  ئ� ت الن ل  ص�اأ

� ي ص ر فال ر� ب ت ال ة ط  ع صاأ

ةل  ص�اأ ـع صاأ  /   ت ن ت ص�اأ

 د يو  ال  ئ� ت
� ي ص ر فال

 د يو   ئ� ت
� ي ص ر فال

                

١٠ ة ي مل ع ال ة يق ر الط



       

ةِ  يرَ زِ اطِئِ الْجَ وَ ــنَةِ إِلَى شَ شَ رْ يُورُ الْخَ لُ طُ تَصِ
نُوبِ  نْ جَ ةً مِ ادِمَ بِيــعِ قَ لِ الرَّ ربِيَّــةِ فِي فَصْ عَ الْ
عُ  مَّ تَجَ تَ وَ يَــا،  يقْ رِ إِفْ نُوبِ  جَ وَ ــيَا  آسْ قِ  ــرْ شَ
هُ  جَّ تَوَ تَ ثُمَّ   ، رِ زُ الْجُ اطِئِ وَ وَ الشَّ لَى  بِاآلالفِ عَ
؛ ألَنَّ  بَيْضِ عِ الْ ضْ انِ وَ كَ تِيَارِ مَ رِ الخْ زُ إِلَى الْجُ
ا  بِهَ رْ لِقُ ، وَ ةِ يَابِسَ اطِئِ الْ وَ نْ شَ ا مِ انً ثَرُ أَمَ رَ أَكْ زُ الْجُ

ةِ. يرَ غِ اكِ الصَّ مَ ابِ األَسْ رَ اتِ أَسْ عَ مُّ نْ تَجَ مِ

رِ  اثُ رُ فِي تَكَ ثِّ ؤَ تِي تُ لَ الَّ امِ وَ عَ اءُ الْ لَمَ عُ فُ الْ رِ عْ يَ
ةُ  جَ رَ دَ وَ  ، اءِ ذَ غِ الْ عُ  نَــوْ ا:  نْهَ مِ وَ  ، انَاتِ يَوَ الْحَ

. ةُ بَ التُّرْ ، وَ اءُ مَ الْ ، وَ ءِ وْ يَّةُ الضَّ مِّ كَ ةِ، وَ ارَ رَ الْحَ

عُ  نَةِ تَضَ شَ رْ يُورَ الخَ هِ أَنَّ طُ بْدُ اللَّ ظَ عَ قَدْ الحَ وَ
 . سِ قْ ــبَةَ لِتَفَ نَاسِ ةِ المُ يرَ زِ لَــى الجَ ا عَ هَ يُوضَ بُ
نَ  ةَ األُولَى مِ طْوَ ظَةُ الخُ الَحَ هِ المُ ــذِ ثِّلُ هَ تُمَ وَ

. يَّةِ لْمِ ةِ العِ يقَ الطَّرِ

ةل  ص�االأ ح ر ط
يْفَ  : كَ ــوَ ، هُ االً ــؤَ بْدُ اللَّهِ سُ ثُ عَ ــعَ البَاحِ ضَ وَ
ا  هَ يُوضَ دِّ بَ اءُ الخَ ــنَةِ البَيْضَ شَ رْ يُورُ الْخَ ي طُ مِ تَحْ
ا  يْهَ لَ افِظُ عَ تُحَ ، وَ الِيَــةِ ةِ العَ ارَ رَ اتِ الحَ جَ رَ نْ دَ مِ
ةَ  طْوَ ةِ الخُ ــئِلَ حُ األَسْ ثِّلُ طَرْ مَ يُ ؟ وَ قِسَ فْ تَّــى تَ حَ

. يَّةِ لْمِ ةِ العِ يقَ نَ الطَّرِ الثَّانِيَةَ مِ

 � ي ص ر الف ين و  

نَةِ  شَ رْ يَّةَ أَنَّ طَائِرَ الْخَ ضِ بْدُ اللهِ فَرْ ثُ عَ بَاحِ عَ الْ ضَ وَ
هِ  يُوضِ ةِ بُ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ لَى دَ افِظُ عَ دِّ يُحَ يَضَ الْخَ األَبْ
ةُ  طْوَ هِ الخُ ذِ هَ . وَ قِسَ فْ تَّى تَ ؛ حَ ـةٍ يَّنـَ عَ ودٍ مُ دُ فِي حُ

. يَّةِ لْمِ ةِ العِ يقَ نَ الطَّرِ الثَّالِثَةُ مِ

       
                           

   

                    

    

                  

                     ←

١١ة ي مل ع ال ة يق ر الط



 م  � ي ص ر ف � مل ع ال ر ب ت خ ي في 
ا، فِي  هَ ، أَوْ بعضَ ــمْ اثَهُ اءُ أَبْحَ لَمَ عُ ي الْ ــرِ ا يُجْ ةً مَ ادَ عَ
يَّةَ تَحتَاجُ  لُوقَــاتِ الحَ خْ ــةَ المَ اسَ . إِالَّ أَنَّ دِرَ تَبَرِ خْ مُ الْ
يَّةِ  بِيعِ اكِنِ الطَّ انَاتِ فِي األَمَ يَوَ ــلُوكِ الحَ بَةِ سُ اقَ رَ إِلَى مُ
راءِ  هِ بإجْ بْدُ اللَّ ومُ عَ يَقُ يْفَ سَ ، كَ تِي تَعيِشُ فِيَها. تُرَ الَّ

؟ ثِهِ بَحْ

ة ي ص ر الف ر� ب ت ال ي ط خالت

تِي  ، الَّ يَّةِ لْمِ عِ ــةِ الْ يقَ اتِ الطَّرِ طُــوَ بْدُ اللَّهِ خُ بَــعَ عَ اتَّ
ثَ  بَحْ ونَ الْ رُ رِّ كَ ونَ يُ رُ ثُونَ آخَ ا بَاحِ هَ تَّبِعَ كِنُ أَنْ يَ مْ يُ

ا. يْهَ لَ إِلَ صَّ تِي تَوَ نَ النَّتَائِجِ الَّ دِ مِ هُ لِلتَّأَكُّ سَ نَفْ

يُورِ  يُوضِ طُ نْ بُ ـاتٍ مِ يِّنـَ ذَ عَ هِ أَخْ بْدُ اللَّ رَ عَ رَّ لِكَ قَ لِذَ
ةَ  دَّ يَ عِ ضِ قْ ا. وأَنْ يَ هَ صِ حْ تَبَرِ لِفَ خْ مُ ــنَةِ إِلَى الْ شَ رْ الْخَ
 ، ــنَةِ شَ رْ ائِرِ الْخَ ــلُوكَ طَ اقِبُ سُ رَ ةِ يُ يرَ زِ امٍ فِي الْجَ أَيَّ

 . انِهِ للبُيُوضِ تِضَ يَّةِ احْ يْفِ أْنِ كَ بَيَانَاتِ بِشَ عَ الْ مَ يَجْ وَ

ةِ  ارَ رَ اتِ حَ جَ رَ لُ دَ ــجِّ لِكَ أَنْ يُسَ ذَ هِ كَ بْدُ اللَّ رَ عَ رَّ قَ وَ
لَ  ــجِّ يُسَ ، وَ ، والبُيُوضِ ةِ بَ التُّرْ ، وَ ــوِّ : الْجَ ــنَ لٍّ مِ كُ
يَ  هِ يُورَ وَ نْظَارِ الطُّ مِ اقِبُ بِالْ رَ ا يُ مَ ، كَ ةٍ قَّ قَاتَ بِدِ األَوْ
ظَاتِ  حَ الَ هِ المُ ذِ لَّ هَ نَ كُ وِّ ــدَ يُ ، وَ نُ البُيُوضَ تَضِ تَحْ

ةٍ. رَ كِّ ذَ فِي مُ

             
              
             

                             
              

        

                

    
          ·

                  ·
        

             ·
     

                 

     

                      ←
  

١٢ ة ي مل ع ال ة يق ر الط



َجْمُع اْلَبَياَناِت

اَســٍة لِِقَياِس َدَرَجاِت َحَراَرِة الُبُيوِض،  َقاَم َعْبُد اللِه بَِوْضِع َأْجِهَزِة ِقَياٍس َحسَّ
َكَما َوَضَع ِمْقَياس لِِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرِة التُّْرَبِة لَِثالَثِة ُطُيوٍر َتْحَتِضُن بيوَضها، 
اِت بِِجَهاِز اْلَحاُسوِب لَِرْصِد َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة. َوَأَخَذ ُيَتابُِع  َوَرَبَط َهِذِه الِمَجسَّ
اَعِة  ُل ُمالَحَظاتِِه ِمَن السَّ الطُُّيوَر، َوُيَراِقُب ُســُلوَكَها ِخالَل َفْتَرِة النََّهاِر، َوُيَسجِّ
تِي  ــاَعِة 6 َمَســاًء بُِصوَرٍة ُمَتَواِصَلٍة. الُماَلَحَظاُت الَّ 4:30 َصَباًحا َحتَّى السَّ
َجَمَعَها فِي ِجَهاِز اْلَحاُســوِب َكاَنْت َعَلى َشْكِل َمْعُلوَماٍت، ُثمَّ َيُقوُم بَِتْحِويِلَها 

إَِلى ُرُسوٍم َبَيانِيٍَّة ُيَقاِرُن فِيَها َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة.

تِي َتَتَغيَُّر فِيَها َدَرَجُة َحَراَرِة  ُد ِجَهاُز اْلَحاُسوِب َعَلى َمَداِر اْلَيْوِم األَْوَقاَت الَّ َوُيَحدِّ
، َوالتُّْرَبِة، َواْلُبُيوِض. ُكلٍّ ِمَن اْلَجوِّ

 َيْجِل���ُس اْلَباِح��ُث َعْب��ُد اهلِل ف��ي َمْخَباأٍ ُيراِقُب �ُس��ُلوَك 
ُطُيوِر اْلَخْر�َسَنِة ِفي َجِزيَرِة اْلَفَناِتيِر ↓↓

ُة13 ِريَقُة اْلِعْلِميَّ الطَّ



    
  

                      

    

°                 

 
                               

     

°                  

                                  

              °                      

                                         

                                

ا د ب  ث ح� بال ر ت ف د ن م � ح ف ص

١٤ ة ي مل ع ال ة يق ر الط



ْهِر، َدَرَجُة َحَراَرِة الَجوِّ 45○  اَعة 1 َبْعَد الظُّ ال�سَّ

ًة: َيُقوُم الطائُر ِبِرحَلٍت �َسِريَعٍة اإَِلى  �ِسيِليِزيَّ

ِل 35 َثاِنَيًة ِلُكلِّ ِرحَلٍة - َوَت�ِسُل  الَبحِر )بُمَعدَّ

اَعِة( َيُقوُم ِخَلَلَها ِبَغْمِر  اإَِلى 15 ِرحَلًة في ال�سَّ

ثَناِء  اأَ ِفي  الَماِء  ِفي  ِج�سِمِه  ِمن  َواأْجَزاٍء  �َسْدِرِه 

، َحيُث  ِجُه ُمَبا�َسَرًة اإَِلى الُع�شِّ َيَراِن، ُثمَّ َيتَّ الطَّ

ِقَط َقَطَراِت الَماِء َعَلى  َمُه ِلَكي ُي�سْ َيْنُف�ُش ِج�سْ

ُمَواِجًها  َيِقُف  َثمَّ  َوِمن   ، الُع�شِّ َوَحوَل  الُبُيو�ِش 

الَهَواَء َعَلى  َر  ُيَمرِّ ِلَكي  َجَناَحيِه  للَهَواِء فاتًحا 

. الُع�شِّ

اأَُحلُِّل اْلَبَياَناِت
َر�ْسٍم  �أَْو  وَرِة َجْدَوٍل،  �ْلَبَياَناِت ِفي �سُ ُم   1   �أَُنظِّ

�أَْو  َخِريَطٍة،  �أَْو   ، يِحيٍّ َتْو�سِ َر�ْسٍم  �أَْو   ، َبَياِنيٍّ
َوِر. َمْجُموَعٍة ِمَن �ل�سُّ

ْن ُتَبيَِّن ُمَتّغيَِّر�ٍت   2   �أَْبَحُث َعْن �أَْنَماٍط ُيْمِكُن �أَ

َها ِفي َبْع�ٍض. ُر َبْع�سُ ًة ُيوؤَثِّ ُمِهمَّ

َطِريِق  َعْن  اْلَبَياَناِت  ِة  حَّ ِمْن �صِ ُق  ←  اأََتَحقَّ

اأُْخَرى. اِدَر  َم�صَ ِمْن  ِبَبَياَناٍت  ُمَقاَرَنِتَها 

َكْيَف ُيَحلُِّل اْلُعَلَماُء اْلَبَياَناِت؟
تِي َجَمَعَها  ِه اْلَبَياَناِت الَّ َيْدُرُس اْلَباِحُث َعْبُد اللَّ
في األَْوَقاِت َجِميِعَها َعْن ُسُلوِك ُكلِّ َطاِئٍر ِمَن 
ُل اْلَبَياَناِت إَِلى ُرُسوٍم  الطُُّيوِر الثَّالَثِة، ُثمَّ ُيَحوِّ
ُلوِك بَِهَدِف  َبَيانِيٍَّة لَِكْي َيْسَتنْتَِج ِمنَْها َأْنَماًطا لِلسُّ

اْختَِباِر َفْرِضيَّتِِه.

الَحــَظ َعْبُد اللَّــِه َأنَّ َدَرَجاِت اْلَحــَراَرِة فِي 
َجِزيــَرِة ُمْرَتِفَعٌة، َكَما الَحَظ َأنَّ َأْعَلى َدَرَجِة  اْلْ
ْســيليزية في  لِلتُّْرَبِة َوَصَلْت إَِلى 60  َحَراَرٍة 
َفْتَرِة الَبْحِث. َوَقْد الَحَظ َأنَّ َطاِئَر اْلَخْرَشــنَِة 
تِي  ــُلوَكاِت الَّ َيْحِمي ُبُيوَضُه طِيَلَة اْلَيْوِم بِالسُّ

َوِر الُمْرَفَقِة فِي َدْفَتِرِه. َحَها الَباِحُث بِالصُّ َوضَّ

ُة15 ِريَقُة اْلِعْلِميَّ الطَّ



 � مل ع ال  ت ن ت ص ي في 
نَةِ  شَ رْ هِ إِلَى أَنَّ طَائِرَ الْخَ بْدُ اللَّ ثُ عَ بَاحِ لَ الْ صَّ لْ تَوَ هَ
ةِ  جَ رَ لَى دَ افِظُ عَ اتٌ تُحَ لُوكَ هِ سُ يْ دَ دِّ لَ يَضَ الْخَ األَبْ
تِ  مَ عَ دْ دَ قَ ، وَ ــمْ ؟ نَعَ قِسَ فْ تَّى تَ هِ حَ يُوضِ ةِ بُ ارَ ــرَ حَ
ــنَةِ  شَ رْ الْخَ ائِرُ  فَطَ ا؛  هَ عَ ضَ تِي وَ الَّ يَّةَ  ضِ رْ فَ الْ النَّتَائِجُ 
ةِ البُيُوضِ  ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ لَى دَ افَظَ عَ دِّ حَ يَضُ الْخَ األَبْ
يٌّ  اسِ طٌ أَسَ رْ وَ شَ هُ ، وَ ةً يَّ يلِيزِ ةً سِ جَ رْ يْنَ 37 وَ 4٠ دَ بَ
يُورِ  يُوضُ الطُّ تْ بُ سَ دْ فَقَ قَ . وَ قِسَ البُيُوضُ فْ يْ تَ لِكَ

ا. هَ يعُ مِ ةِ جَ الثَّالثَ

ائِرِ  افَظَةِ طَ حَ يَّــةِ مُ يْفِ ةَ كَ فَ رِ عْ بْدُ اللَّــهِ إِنَّ مَ ــولُ عَ قُ يَ
دُ  ــاعِ هِ تُسَ يُوضِ بُ ةِ  ارَ ــرَ ةِ حَ جَ رَ لَى دَ ــنَةِ عَ شَ رْ الْخَ
ــادُ  شَ بُ إِرْ يَجِ . وَ ا الطَّائِرِ ذَ ةِ هَ ايَ مَ لَى حِ اءَ عَ لَمَ عُ الْ
ةِ فِي  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ
تَّى ال  ا؛ حَ هَ يُورِ لِبُيُوضِ هِ الطُّ ذِ انِ هَ تِضَ ةِ احْ تْرَ نَاءِ فَ أَثْ

ا  ــهَ اشِ شَ نْ أَعْ دَ عَ بْتَعِ تَ
. ةً يلَ ةً طَوِ دَّ مُ

             ↑

            

دُ  ــاعِ هِ تُسَ يُوضِ بُ ةِ  ارَ ــرَ ةِ حَ جَ رَ لَى دَ ــنَةِ عَ شَ رْ الْخَ
ــادُ  شَ بُ إِرْ يَجِ . وَ ا الطَّائِرِ ذَ ةِ هَ ايَ مَ لَى حِ اءَ عَ لَمَ عُ الْ
ةِ فِي  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ
تَّى ال  ا؛ حَ هَ يُورِ لِبُيُوضِ هِ الطُّ ذِ انِ هَ تِضَ ةِ احْ تْرَ نَاءِ فَ أَثْ
ةِ فِي  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ
تَّى ال  ا؛ حَ هَ يُورِ لِبُيُوضِ هِ الطُّ ذِ انِ هَ تِضَ ةِ احْ تْرَ نَاءِ فَ أَثْ
ةِ فِي  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ

ا  ــهَ اشِ شَ نْ أَعْ دَ عَ بْتَعِ تَ
. ةً يلَ ةً طَوِ دَّ مُ

            ↓
              

        

١٦ ة ي مل ع ال ة يق ر الط



 ت اأ و ،  د  اأ و ، ر  فاأ
  � مل عل ل ة ي مل ع ال ة يق ر الط ةي م هاأ � م ١

 �ا و ي حال ل و ح �  ح ر طاأ ي اأ ن ن  م ي يتال  ر االأ ةل  ص�االأ � م  ٢

  ر� ب ت ا ن  م ي االو ص� ح ر طاأ م  ، �ا و ي حال د حاأ ر� ت اأ

كِنُ  مْ ؛ حيــثُ يُ بْدُ اللَّــهِ النَّتَائِجَ ثُ عَ بَاحِ ــرَ الْ نَشَ
ا،  نْهَ وا مِ لَّمُ تَعَ يَ ا وَ ــوهَ سُ رُ دْ يــنَ أَنْ يَ رِ ثِينَ آخَ لِبَاحِ
التِ  اؤُ حِ التَّسَ لَى طَرْ هِ النَّتَائِجُ عَ ذِ هُ هَ تْ دَ ــاعَ ا سَ مَ كَ
يُورِ  رِ طُ اثُ ـي تَكَ رُ فـِ ثِّ ؤَ تِي تُ ــلُ الَّ امِ وَ عَ ا الْ : مَ اآلتِيَــةِ

؟ دِّ اءِ الْخَ بَيْضَ نَةِ الْ شَ رْ الْخَ

لَى  ا عَ هَ سِ ةِ نَفْ بَ رِ وا بِالتَّجْ ومُ قُ اءِ أَنْ يَ لَمَ كِنُ لِلْعُ مْ لْ يُ هَ
ا  نْهَ مِ ةِ وَ يرَ زِ انَاتٍ تَعِيشُ فِي الْجَ يَوَ  أَوْ حَ رَ يُورٍٍٍ أُخْ طُ

؟ نْجِ فِ سْ انِ اإلِ يَوَ حَ اءُ وَ رَ ضْ ةُ الخَ يَّ رِ اةُ البَحْ فَ لَحْ السُّ

 ، يَّاتٍ ضِ ةِ فَرْ يَاغَ دِّي إِلَى صِ ةُ تُؤَ يدَ دِ ةُ الْجَ ئِلَ هِ األَسْ ذِ هَ
ةٍ. يدَ دِ اتٍ جَ لُومَ عْ لِ إِلَى مَ صُّ التَّوَ وَ

نَاتِيرِ  فَ ةِ الْ يــرَ زِ انَاتِ جَ يَوَ ــنْ حَ لَّمُ عَ تَعَ ــا نَ ينَمَ حِ وَ
ا. تَهَ ايَ مَ تَطِيعُ حِ نَسْ

            ↓
       

 ت ن ت ص�اأ
 ة ح صا و ر ي   ئ� ت الن �ــــــ  ا ١   اإ

 ة يق ر ط ي  ف  ير  ف الت  يد اأ ي  نإ� ف
  ت ح ص ر� ب ت ا و ، الو صال ح ر ط

 ــ�ر ـ ــص ــم اأـ ـ  ــ ــ�ئ ــت الــن ــل ــ ــص �٢   اأ

� ي ف ين ر اال

 ةل  ص�االأ ح ر ط ن م � م ائ د ق ق ح اأ ←

تمع حيوم

ةي يع ب الط ق ط� ن مال ة  ي   و ة ي� م ٢ ح ٤ 3
 ةي يع ب الط � ي م ح مال و ر  ال و  اط و ال�ص ل ث م

١٧ة ي مل ع ال ة يق ر الط



          

 . ةَ يَّ مِ لْ الْعِ ةَ  يقَ رِ الطَّ مُ  هِ بَاعِ اتِّ نْدَ  عِ ةً  يدَ دِ اتٍ عَ ارَ هَ مَ ماءُ  لَ الْعُ مُ  دِ تَخْ يَسْ
اإلِجابَةِ  وَ  ، اتِ ومَ لُ عْ الْمَ عِ  مْ جَ لَى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ اتُ  ارَ هَ الْمَ هِ  ذِ هَ وَ
نُ  كِ مْ يُ وَ لِنَا.  وْ حَ مِنْ  الْعالَمِ  رِ  اهِ وَ ظَ نْ  عَ ةِ  وحَ رُ طْ المَ ةِ  ئِلَ سْ األَ نِ  عَ
: اتِ ارَ هَ هِ المَ ذِ نْ هَ مَ ا. وَ هَ يعِ مِ اتِ أَوْ جَ ارَ هَ هِ المَ ذِ ضِ هَ امُ بَعْ دَ تِخْ اسْ

رَ  اهِ وَ الظَّ فَ  رَّ تَعَ ألَ ي  اسِّ وَ حَ لُ  مِ تَعْ أسْ . ــظُ أُالحِ
ياءِ. شْ صائِصَ األَ اثَ وخَ دَ حْ األَ وَ

. هُ تُ ظْ حَ ا الَ لَ مَ وْ حَ ؤاَالً حُ سُ رَ أطْ

. اتِ ومَ لُ عْ ينَ فِي الْمَ رِ كُ اآلخَ ارِ أُشَ . لُ اصَ تَوَ أَ

لِيَّاتِ  مَ رِي الْعَ أُجْ ، وَ انَاتِ يَ بَ تِّبُ الْ رَ أُ . قامَ رْ مُ األَ دِ تَخْ أَسْ
ا. هَ سيرِ ةَ لِتَفْ ابيَّ سَ الْحِ

يَاءِ  شْ رَ األَ ـهَ ظْ ـثِّلُ مَ مَ ا يُ ئً ـيْ ـلُ شَ مَ أَعْ ا. جً ـوذَ لُ نَمُ ـَ م أَعْ
ا. ا مَ ثً دَ أَوْ حَ

. اتٍ وعَ مُ جْ ـةَ فِي مَ ـابِهَ تَشَ ــيَاءَ المُ ـعُ األشْ ضَ : أَ ـنِّفُ أُصَ

  

   ا الح � م �وا ي حال

  

 

ما يَلِي: ، كَ رينَ عَ اآلخَ لِ مَ اصُ ةً لِلتَّوَ حَ لُ لَوْ مَ مَّ أَعْ ، ثُ انَاتِ يَوَ رَ الْحَ وَ ظُ صُ أُالحِ

   

١٨ ة لمي الع را� المةلمي الع را� الم



  

   

أَوْ  بِطُ  تَضْ تِي  الَّ ياءَ  شْ األَ دُ  دِّ أُحَ  . يِّراتِ تَغَ الْمُ مُ  دِ تَخْ أَسْ
 . بَةِ رِ يِّرُ نَتائِجَ التَّجْ غَ تُ

ها  تُ عْ مَ جَ تِي  الَّ اتِ  ومَ لُ عْ الْمَ مُ  دِ تَخْ أَسْ  . بَياناتِ الْ رُ  سِّ فَ أُ
 . ةٍ لَ كِ شْ لِّ مُ ؤالٍ أَوْ حَ نْ سُ لِإلِجابَةِ عَ

، مَ جْ دَ الْحَ يْ أَجِ ةَ لِكَ بَ نَاسِ اتِ الْمُ وَ دَ مُ األَ دِ تَخْ . أَسْ أَقِيسُ
ةَ  جَ رَ ، أَوْ دَ نَ زْ ، أَوِ الْوَ ةَ لَ تْ ، أَوِ الْكُ نَ مَ ، أَوِ الزَّ ةَ افَ سَ أَوِ الْمَ

ا. ءٍ مَ يْ ةِ لِشَ ارَ رَ الْحَ

 . بَةٍ رِ ةٍ أَوْ تَجْ ثَ ةً لِحادِ عَ قَّ تَوَ عُ نَتائِجَ مُ . أَضَ عُ قَّ تَوَ أَ

 . اتٍ ظَ الحَ قائِقَ أَو مُ لَى حَ ةً عَ نِيَّ بْ ةً مَ رَ نُ فِكْ وِّ كَ . أُ تِجُ نْ تَ أَسْ

الِي. ؤَ نْ سُ ابَةِ عَ ِجَ بَةً لإلْ رِ رِي تَجْ . أُجْ بُ رِّ أُجَ

  
وا ي حال ر�  ص

ر�  ال�ص د د   و�ص ت م وا ي حال

٧٥

٢٠٠٠٠٠٠

١٤

٤

١

 �صف ن 

 ر ح بال م 

 ة لي ح ص�

  ف ن ق

ال 

    

ةَ بَيْنَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ (؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ )أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ
ةِ. دَ احِ ةِ الْوَ رَّ اهُ فِي الْمَ ثَ نْ هُ أُ بِيضُ هُ أَوْ تَ لِدُ ا تَ دِ مَ دَ عَ انِ وَ يَوَ مِ الْحَ جْ حَ

  

ر�  ال�ص د د   و�ص ت م

ةَ بَيْنَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ (؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ )أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ
ةِ. دَ احِ ةِ الْوَ رَّ اهُ فِي الْمَ ثَ نْ هُ أُ بِيضُ هُ أَوْ تَ لِدُ ا تَ دِ مَ دَ عَ انِ وَ يَوَ مِ الْحَ جْ حَ
ةَ بَيْنَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ (؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ )أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ
ةِ. دَ احِ ةِ الْوَ رَّ اهُ فِي الْمَ ثَ نْ هُ أُ بِيضُ هُ أَوْ تَ لِدُ ا تَ دِ مَ دَ عَ انِ وَ يَوَ مِ الْحَ جْ حَ
ةَ بَيْنَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ (؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ )أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ

  

وا ي حال ر�  ص

  

١٩ة لمي الع را� المةلمي الع را� الم



 يم م ص�الت رة�  م : ة ي ن ق الت و ومل الع

تُ  مْ دَ تَخْ دِ اسْ قَ ا؟ لَ ــيْئًا مَ عَ شَ تَرِ لْتُ أَنْ أَخْ اوَ لْ حَ هَ
طُواتٌ  يَ خُ يمِ هِ مِ ةُ التَّصْ ــارَ هَ مَ ، وَ ميم ص�الت ة ــ�ر  م

 . كِالتِ شْ لِّ المُ ةٌ لِحَ تَتَابِعَ مُ

مل ع 
الً  . أَوَّ بْلُ نْ قَ ا مِ تُهَ مْ دَ تَخْ طُواتٌ اسْ ميم خُ ص�الت ة ر�  م

لٍّ ال  ةِ حَ رَ لُ فِكْ ونُ أَفْضَ دْ تَكُ ا. قَ هَ كِنٍ لَ مْ لٍّ مُ نْ حَ ثَرَ مِ تُ أَكْ عْ ضَ ، ثُمَّ وَ ةَ ــكِلَ شْ دْتُ المُ دَّ حَ
ةَ  مَ دَ ــتَخْ سْ ادَّ المُ وَ ا، أَوْ ألَنَّ المَ دًّ ةٌ جِ فَ لِّ كَ ةٌ مُ رَ ا فِكْ َنَّهَ يَانًا؛ ألِ يذِ أَحْ يمِ أَوِ التَّنْفِ مِ لُحُ لِلتَّصْ تَصْ

 . رَ ا أُخْ يَانً ةٌ أَحْ ارَّ يمِ ضَ مِ تَائِجَ التَّصْ ةٍ، أو أَنَّ نَ افِرَ تَوَ يْرُ مُ غَ

ــبَبِ  ا السَّ ذَ ا، لِهَ هَ طِّطَ لَ ا خُ مَ ا كَ عً لُ مَ مَ تْ تَعْ عَ ضِ تِي وُ لُولِ الَّ يعُ الحُ مِ ــتْ جَ يْسَ ا لَ يرً أَخِ وَ
. لُولُ هِ الحُ ذِ تَبَرَ هَ بُ أَنْ تُخْ يَجِ

 ر جاأ
 ، جِ ارِ ا فِي الخَ هَ لِيقِ امَ بِتَعْ ، ثُمَّ قَ ــيَّةٍ سِ رَ دْ ةٍ مَ هَ نْ نُزْ بَ عَ بِرَ الطُّالَّ ةً لِيُخْ ــرَ دُ نَشْ مَ مَ أَحْ مَّ  صَ
لُولٍ  ةِ حُ يمِ ثَالثَ مِ لَى تَصْ دُ عَ مَ دُ أَحْ ــاعِ . أُسَ ارِ رَ ــتِمْ كُ بِاسْ رَّ تَحَ تَ ابِتَةٍ وَ يْرُ ثَ ةَ غَ ــرَ لَكِنَّ النَّشْ
ي  لِّمِ عَ ةِ مُ قَ افَ وَ لَى مُ لْتُ عَ صَ ا حَ إِذَ ، وَ يــنَ نَاوِ نُ عَ مَّ تَضَ يْثُ يَ لَّ بِحَ ضُ الحَ رِ . أَعْ ةِ ــكِلَ شْ لِلْمُ

. يمَ مِ تَبِرُ التَّصْ أَخْ

 ق ب طاأ
تِي؟  ائِلَ يَاةِ عَ ينِ حَ سِ لَى تَحْ تْ عَ دَ اعَ يْفَ سَ كَ يَاتِي؟ وَ يم حَ م ص�الت ة ر�  نَتْ م سَّ يْفَ حَ رُ كَ  أُفَسِّ

عِي؟ تَمَ جْ نْ مُ نَتْ مِ سَّ يْفَ حَ كَ وَ

        
                 

   
   

   

٢٠ يم م ص�الت ة ر�  م



عَ  قَ دْ وَ قَ . فَ ـهِ تـِ اجَ رَّ ييرِ إِطَارِ دَ غْ نْ تَ ــمٌ عَ اسِ زَ جَ جَ عَ
تَطِيعُ  سْ لِكَ ال يَ ياهِ، لِذَ فِ المِ رَ صْ يِّ فِي مَ اغِ دُ البَرَ أَحَ
. رَ ةً أُخْ رَّ يحِ مَ حِ ا الصَّ انِهَ كَ نْ مَ ةِ مِ لَ جَ يكَ العَ رِ تَحْ

 ي ا د باالإ يم م ص�الت ة ي ي ا ر ت ا�ص

هِ  يْ دَ نْ لَ ــمْ يَكُ ــمٌ لَ اسِ . جَ ةِ ثَ لُولِ الثَّالَ أَنْظُــرُ إِلَى الحُ
دِ  قَ . لَ ةٌ لْكَ هِ عِ يْ دَ انَتْ لَ لَكِنْ كَ ، وَ طٌ لْقَ الَ مِ نَاطِيسٌ وَ غْ مِ
ةِ.  طَرَ سْ نَ المِ الً مِ ةً بَدَ ــطَّحَ سَ ا مُ صً مٌ عَ اسِ مَ جَ دَ تَخْ اسْ

ا. احً ثَرُ نَجَ لُّ 1 أَكْ ، فَالحَ نْ إِذَ

ةَ لَ كِ شْ دُ المُ دِّ أُحَ

١ ل ٢ ح ل 3 ح ل ح 

ةٌ طَرَ سْ مِ

ونٌ  جُ عْ ةٌ أَوْ مَ لْكَ عِ
قٌ صِ الَ

تَانِ طَرَ سْ مِ

قٌ لِتَثْبِيتِ  صِ يطٌ الَ رِ شَ
يْنِ تَ طَرَ سْ طِ بِالمِ لْقَ المِ

طٌ لْقَ مِ

ةٌ طَرَ سْ  مِ

بُوطٌ  رْ يْطٌ مَ خَ
ةِ  طَرَ سْ فِ المِ بِطَرَ
رُ  فُ اآلخَ الطَرَ وَ

نَاطِيسٍ غْ بِمِ

نَاطِيسُ غْ مِ

لَّ مُ الحَ مِّ أُصَ

نَةِ كِ مْ ولُ المُ لُ دُ الحُ دِّ أُحَ

٢١يم م ص�الت ة ر�  م



رَ اثُ وَّ التَّكَ ل النُّمُ تَمِ كْ مُ ع الْ دَ فْ يعُ الضُّ ْتَطِ َس ي

رَ اثُ التَّكَ وَّ النُّمُ ل تَمِ كْ مُ الْ ع دَ فْ الضُّ يعُ ْتَطِ َس ي

ة يا د ي ا ا ر� ي ـي ال ف
ي/ مل ع م  ر ا � ص� خ ص ق اف راأ ل ب ، د ح و  ه اأ ال •

  دال و د حاأ وي، اأ ت مل ع م
 ــة ق اف و م و د ــن م �ــ � ب الن واأ �ــ ا و ي الح ــ ملاأ ال •

يين و ي د ق �  ص ع ب الأ يت مل ع ي/م مل ع م

 ال�صف رفة 

والو ص م و اأ
 ة ي الب ر ص� ن  و  ر االأ ةي الح � وقل خ الم ع م ق ف ر ب ل م� ع  اأ و ، ام ر ت ح� ب ين ر اال ل م� اأ

  رم� اأ د ن  � صو ص�  و ،� م ائ د ة م  صال �يمل ع  ع ب اأ •
" " راح ص�رةاإ

 ــن م  ــة ص� الخ  ة م ــ صال  �ــ ي ج و تل ا  ــد ي ــي ج  صاأ •
يت مل ع ي/م مل ع م

 ــل ب ق ــو ب� ال�ص و �ــ لم� ب  ــد ي ــل ص اأ •
   د ع ب و � ص� ل  ا ر جاإ

ــ ت ح   ين ــخ ص الت  ــ ر ق  ــ ملاأ  ال •
  ر الق اأ ر   اأ و ، وق ر حل ل  ر ع ال اأ

 ئي� ب ر  ال ر� ي الت ل ص� ف د ع ب ق ئ� ق د � ن � ص�  ق ب ي

 ن م  ــ ص ن ي د ــ� ق م ة  ــر ص ب ــف اأ •
 و اأ ، � ــي صاالأ ــن م ــع ق ي واأ ، ل ائ ــو صال

يت مل ع ي/ م مل ع م ة د � ص م ل طاأ

يت مل ع ي/م مل ع م � يمل ع  ق ف و اد و الم ن م �ل خ اأ •
 ل ث م ، ع ق   اد ــو ح اأ ن  ــي ت مل ع ي/م مل ع م ــر ب اأ •

 � ج ال ر ص  

 ــة ي اق الو  ة ــ�ر  الن   ــد  راأ  •
 ل ائ ــو صال ع م ل م� ع الت ــد ن 

 ة ر ي� ط ت الم اد و الم واأ

 ر ع ص ي و ص ب  م  الل ــــ م ـ ي اأ ـن ـ اأ •
 ة   جاالأ ــع م ــل م� ع الت ــل ب ا ق ــد ي ج  ــد ي ــف ف جاأ •

 ةي ئ� ب ر  ال

 ة ب ر الت � ن ي اأ ف ا ر ال�ص واأ م� ع الط ل و� ن اأ ال •
�  ن � ماأ لاإ ة   جاالأ يد اأ ة ب ر الت �  تا د ع ب •

 ــل ص  اأ و ،  يب  ر  و � ــ الم ة ف�  ــل  ــ ف� حاأ •
 � ص� ل  ا ر جاإ د ع ب و ب� ال�ص و � لم� ب  د ي

٢٢ ة م  صال � يمل ع 



رَ اثُ وَّ التَّكَ ل النُّمُ تَمِ كْ مُ ع الْ دَ فْ يعُ الضُّ ْتَطِ َس ي

رَ اثُ التَّكَ وَّ النُّمُ ل تَمِ كْ مُ الْ ع دَ فْ الضُّ يعُ ْتَطِ َس ي
واالأ ة د ح الو

ة ي الح � وقل خ الم



  زب ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  
ٺ       ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ رب هود 

ُل ُل الأَوَّ اْلَف�صْ

ِة   ِةالـَحيَّ ُف َعَلى املَْخُلوَقاِت الـَحيَّ ُف َعَلى املَْخُلوَقاِت الَتَعرُّ الَتَعرُّ

ُة  ُل اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ ْيَف َتْح�صُ   َكَ
َعَلى َحاَجاِتَها ِلَتِعي�َش َوَتْنُمو؟

....................... 

ُل  ْر�ُش الأَوَّ الدَّ
ِة؟ ِفيَم َتَت�َصاَبُه َجِميُع املَْخُلوَقاِت احَليَّ

اِن   ْر�ُش الثَّ الدَّ
َباِت املُْخَتِلَفِة؟ َكْيَف اأَُقاِرُن َبْيَ اأَْجَزاِء النَّ

قال تعالى:قال تعالى:

ُل ُل الأَوَّ 24اْلَف�صْ

اأ�صرتي العزيزة

ُف على  ل، حيُث َســَأَتَعرَّ َأْبَدُأ اليوَم ِدَراســَة الَفْصــِل األوَّ
َخَصائــِص الَمْخلوَقاِت الَحيَّــِة وَحاَجاتِها، وهَذا َنَشــاٌط 

َسَنْسَعُد بَِتْنفيذِه مًعا. 
مَع واِفِر الحبِّ طْفِلَك/طفلتَِك.

النشاُط:
ًة  اطلْب إلــى طْفِلَك/طْفلتِــَك أْن َيصَف َمْخلوقــاٍت حيَّ

َمْوجوَدًة في بيئتَِك.



           

الْبِيئَةُ
لُوقُ  خْ عِيشُ فِيــهِ المَ ي يَ ذِ ــكانُ الَّ المَ
يَّةٍ  لُوقَاتٍ حَ خْ نْ مَ يطُ بِهِ مِ ما يُحِ يُّ وَ الحَ

. يَّةٍ يْرِ حَ يَاءَ غَ أَشْ وَ

ا يَ الَ الخَ
يعِ  مِ جَ ــامَ  سَ أجْ نُ  وِّ تُكَ بِنَائِيَّةٌ  اتٌ  دَ حْ وَ

. يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ الْ

رُ ذْ الْجِ
اصِ  تِصَ بِامْ ــومُ  قُ يَ النَّبَاتِ  فِي  كِيبٌ  رْ تَ
ةِ وَ  بَ نِيَّةِ فِي التُّرْ دَ عْ حِ المَ ــالَ األَمْ اءِ وَ المَ

. ةِِ بَ ومُ بِتَثْبِيت النَبَات فِي التُّرْ قُ يَ

اقُ السَّ
اءِ  لِ المَ لَى نَقْ دُ عَ اعِ نَ النَّبَاتِ يُسَ ءٌ مِ زْ  جُ
اقِ  رَ ــى األَوْ إِلَ ورِ  ذُ ــنَ الجُ اءِ مِ ذَ الغِ وَ

. اءِ النَّبَاتِ زَ يِّةِ أَجْ قَ بَ وَ

ئِيُّ وْ الْبِنَاءُ الضَّ
ا. هَ اءَ ذَ ا النَّبَاتَاتُ غِ نَعُ فِيهَ لِيَّةٌ تَصْ مَ عَ

     ٢٥



ُة  ُة اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ
َوَحاَجاُتَهاَوَحاَجاُتَها

��ِة ِف��ي  ��ُة َع��ِن الأَ�ْش��َياِء َغْي��ِر اْلَحيَّ ِفي��َم َتْخَتِل��ُف اْلَمْخُلوَق��اُت اْلَحيَّ
وَرِة؟ َكْيَف اأَْعِرُف َذِلَك؟ َهِذِه ال�شُّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْهِيَئُة 26التَّ
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؟  ــأَرَ انَاتِ سَ يَوَ ، أَيُّ النَّبَاتَاتِ أَوْ الحَ ينَةِ دِ لِ فِي المَ وُّ ناءِ التَّجَ فِي أَثْ
كُ  تَرِ تِي تَشْ ائِصُ الَّ صَ ا الْخَ . مَ يَّةٌ لُوقَاتٌ حَ خْ انَاتُ مَ يَوَ الْحَ النَّبَاتَاتُ وَ

؟ يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ لُّ الْ ا كُ فِيهَ

          
عَ  يُّرَ مَ نِي التَّغَ عْ وُّ يَ النُّمُ . وَ وَ ةَ لِتَنْمُ يَّةُ الطَّاقَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ مُ الْ دِ ــتَخْ تَسْ
ورِ  رُ عَ مُ كِنَّهُ مَ ، ولَ غيــرٌ بَاتٌ صَ سِ نَ ــمْ بَّاعُ الشَّ ثَالً، تَ . فَمَ رِ مُ عُ مِ الْ دُّ قَ تَ
ائِرُ  لِكَ الطَّ ذَ ، وكَ بَــةً الَ ثَرَ صَ هُ أَكْ ــاقُ بِحُ سَ تُصْ ، وَ هُ ادُ طُولُ دَ زْ نِ يَ مَ الزَّ

. هُ وُّ لُ نُمُ تَمِ كْ يَ بُرُ وَ كْ يَ و وَ نْمُ يرُ يَ غِ الصَّ

          
هيَ  ةِ وَ ابَ تِجَ لى االسْ ةَ عَ رَ دْ قُ يَّةِ الْ لُوقَاتِ الْحَ خْ الَى لِلْمَ عَ بَ اللَّـهُ تَ هَ وَ
ونُ  ا يَكُ مَ نْدَ عِ . فَ يطُ بِهِ عَ ما يُحِ لِ مَ لَى التَّفاعُ يِّ عَ لُوقِ الحَ خْ ةُ المَ رَ دْ قُ
ما  نْدَ عِ . وَ هِ اهِ يلُ فِي اتِّجَ مِ ، ويَ ءِ وْ يبُ لِلضَّ تَجِ هُ يَسْ إِنَّ النَّبَاتُ فِي الظِّلِّ فَ
ائِرُ   الطَّ رَ ما يَ نْدَ عِ . وَ اقِهِ رَ اقُطِ أَوْ رُ بِتَسَ جَ يبُ الشَّ تَجِ سُ يَسْ دُ الطَّقْ بْرُ يَ

ا عنها. دً بْتَعِ طِيرُ مُ يَ طَرِ وَ رُ بِالْخَ عُ قِطَّةً يَشْ

          

              
               

           

      

  





       ٢٨



ُة الُبُيو�َس الَِّتي َتْفِق�ُس َفَتْخُرُج ِمْنَها  ْحِليَّ ُع ال�سِّ ↑  َت�سَ
ِغيَرٌة. �َسَحاٍل �سَ

ِل الَخِريِف َفاإنَّ  ْق�ُس َباِرًدا في َف�سْ ِبُح الطَّ ِعْنَدَما ُي�سْ
ال�َسَجَر َي�سَتِجيُب ِبَت�َساُقِط اأَْوَراِقِه.

 اْخَتِبُ َنْف�ِسي
يُل. �أَْذُك��ُر َبْع�َض  َفا�سِ ئي�َس��ُة َوالتَّ اْلِفْكَرُة الرَّ

َخ�َصاِئ�ِض �ْلَمْخُلوَقاِت �ْلَحيَِّة؟

؟  ْعَب��ُة َمْخُل��وٌق َح��يٌّ ْفِكي��ُر الّناِقُد. َه��ِل �للُّ التَّ
َكْيَف �أَْعِرُف َذِلَك؟

َوِعنَْدما َيَرى األَْرَنُب الثَّْعَلَب َيْهُرُب ِمنُْه، َوالِحْرَباُء ُتَغيُِّر 
َلْوَنَها إَِذا َشَعَرْت بِالَخَطِر، َوِعنَْدما َنْشُعُر بِاْلُجوِع َنْبَحُث 

َعِن الطََّعاِم.

ُة َتَتَكاَثُر  اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ
التََّكاُثُر َيْعني َأْن ُينْتَِج اْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ َأْفَراًدا ِمْن َنْوِعِه؛ 
تِي َتنُْمو  ْيُموِن َمَثًل َتَتَكاَثُر َعْن َطِريِق اْلُبُذوِر الَّ َفَشَجَرُة اللَّ
ــْحِليَُّة َتَتَكاَثُر بَِوْضِع  لَِكْي َتِصيَر َشــَجَرًة َجِديَدًة. َوالسِّ

تِي َتْخُرُج ِمنْها َسَحاٍل َصِغيَرٌة. الُبُيوِض الَّ

ِة الأَ�ْسَياُء َغْيُر اْلَحيَّ
ُخوُر والتُّْرَبُة  األَْشَياُء َغيُر الَحيَِّة ِهَي ُكلُّ َما ُيِحيُط بِنَا. الصُّ
ُه ُســْبَحاَنُه َوَتَعاَلى.  َواْلَماُء َأْشــَياُء َغْيُر َحيٍَّة َخَلَقَها اللَّ

يَّاَراُت والطُُّرُق َأْشَياُء َغيُر َحيٍَّة َصنََعَها اإِلْنَساُن. السَّ

َوَتْخَتِلُف األَْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة َعِن الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة فِي 
، َوال َتْستِجيُب َوال َتتكاثُر. َها اَل َتْسَتخِدُم الطَّاَقَة لِلنُُّموِّ َأنَّ
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َما الَِّذي َتْحَتاُج اإَلْيِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة؟
دٌة، ِمنْها: الِغــَذاُء، َوالَماُء، َوَمَكاٌن  لِلَمْخُلوَقاِت الَحيَّــِة َحاَجاٌت ُمَتَعدِّ
لَِتِعيَش فِيِه. َوَكثِيٌر ِمَن الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة َتْحَتاُج إَِلى الَغاَزاِت الَمْوُجوَدِة 
فِي الَهواِء َأِو الَماِء، َوإذا َلْم َتَتواَفــْر َهِذِه الَحاَجاِت لِْلَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة 
ِذي َيِعيُش فِيــِه َاْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ َوما  ى الَمكاُن الَّ َفإِنَّها َتُموُت. َوُيَســمَّ

ُيِحيُط بِِه ِمْن َمْخُلوَقاٍت َحيٍَّة، َوَأْشياَء َغْيِر َحيٍَّة اْلبِيَئَة.

الِغَذاُء
تِي َتْحُصــُل َعَلْيها ِمَن اْلِغِذاِء  َتْحَتاُج اْلَمْخُلوَقــاُت اْلَحيَُّة إَِلى الطَّاَقِة الَّ
ٍة؛ َفاْلَحَيواَناُت  لَِكْي َتِعيَش َوَتنُْمَو. َوِهَي َتْحُصُل َعَلى ِغَذاِئَها بُطُرٍق ِعدَّ
ا النََّباَتاُت َفَتْصنَُع ِغَذاَءَها بِنَْفِسَها. ى َعَلى َمْخُلوَقاٍت َحيٍَّة ُأْخَرى. أمَّ َتَتَغذَّ

الـَماُء
َيْدُخــُل الَماُء فِي َتْرِكيِب َأْجَســاِم َجِميــِع الَمْخُلوَقــاِت اْلَحيَِّة؛ َفِهَي 
َتْســَتْخِدُمَهُ لَِتْفِكيِك الطََّعاِم َوَنْقِلِه َعْبَر أْجَساِمَها، َوَكَذلَِك للتََّخلُِّص ِمَن 
ا النََّباَتاُت  الَفَضالِت. َوَتْحُصُل الَحَيَواَناُت َعَلى الَماِء بُِطُرٍق ُمْخَتِلَفٍة. أمَّ

 َفَتْمَتصُّ ُجُذُوَرَها الَماَء ِمَن التُّْرَبِة. 

ٹ ٹ   زب  ں   ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻرب    الأنبياء )٣٠(.

ــَل  ْوَراَق ِلَيْح�صُ ْمــُل الأَ ↑   َيــاأُْكُل النَّ
ِه. ِزَمِة ِلُنُموِّ اَقِة اللَّ َعَلى الطَّ

ــُل اْلَحَيَواَنــاُت َعَلــى اْلَماِء  َتْح�صُ
ِمَن اْلِبيَئِة اْلُمِحيَطِة ِبَها.

ْف�ِصيُر ْرُح َوالتَّ 30ال�صَّ



  
يْ  ينِ لِكَ ــجِ سِ لُوقاتِ الحيَّةِ إلَى األُكْ خْ ظَمُ المَ عْ تَــاجُ مُ تَحْ
فِي  . وَ اءِ اءِ أوِ المَ وَ دُ فِي الهَ ينُ غازٌ يُوجَ ــجِ سِ . واألُكْ تَعِيشَ
 . واءِ نَ الهَ ينَ مِ ــجِ سِ ذُ األُكْ أْخُ اناتُ تَ يَوَ تَنَفَّسُ الحَ ةٍ تَ رَّ لِّ مَ كُ
ذُ  تَأْخُ ةِ فَ يَّ رِ يَّةِ البَحْ لُوقَاتِ الحَ خْ ظَمُ المَ عْ مُ اكُ وَ ــمَ ا األَسْ أمَّ
ا النَّبَاتَاتُ  أَمَّ ا. وَ يطِ بِهَ حِ اءِ المُ نَ المَ ينَ لِلتَّنَفُّسِ مِ ــجِ سِ األُكْ
انِي  ازِ ثَ ــى غَ إِلَ ، وَ ينِ لِلتَّنَفُّسِ ــجِ سِ تَاجُ إِلَى األُكْ ــيَ تَحْ فَهِ
اءِ  ةِ إلَى المَ افَ ضَ اءِ بِاإلِ وَ ودِ فِي الهَ جُ وْ بُونِ المَ رْ ــيدِ الكَ سِ أكْ

ا. هَ اءَ ذَ نَع غِ يْ تَصْ سِ لِكَ مْ ءِ الشَّ وْ ضَ وَ

  
لَى  ا عَ نْهَ لُ مِ صُ اكِنَ تَحْ ــى أمَ يَّةُ إِلَ لُوقَاتُ الحَ خْ تَاجُ المَ تَحْ
اكِنَ  تَــاجُ إِلَى أَمَ يَ تَحْ هِ ، وَ وَ نْمُ تَ يــشَ وَ يْ تَعِ ا لِكَ اتِهَ اجَ حَ
ا  نْهَ مِ انَــاتِ - وَ يَوَ الحَ بَعْضُ  فَ ــا؛  هَ اعِ ــا ألنْوَ بَعً تَ ةٍ  تَلِفَ خْ مُ
لُ  صُ تَحْ ا، وَ ةٍ تَعيشُ فِيهَ عَ اسِ اكِنَ وَ تَاجُ إلَى أمَ - تَحْ وتُ الحُ
لَى  دِ عَ نْعَ ةُ الكَ كَ ــمَ لُ سَ صُ ا تَحْ يْنَمَ ا، بَ نْهَ ــا مِ اتِهَ اجَ لَى حَ عَ
عِيشُ  ها يَ ضُ بَعْ ، وَ رِ ةٍ في البَحْ ودَ دُ حْ ـقَ مَ نَاطـِ نْ مَ ا مِ اتِهَ اجَ حَ
ثْل  يَّةِ مِ لُوقَاتِ الحَ خْ ةِ. وبَعْضُ المَ يــرَ غِ اتِ الصَّ يْرَ فِي البُحَ

ا. نَةٍ لِتَعِيشَ فِيهَ ورٍ آمِ حُ تاجُ إلى جُ انبِ والثَّعالِبِ تَحْ األَرَ
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لِكَ فَإنَّ  ذَ ةٍ وَ كَ يــرَ غِ الِبِ طُوبٍ صَ وَ لُ بِقَ ـزِ نـْ مَ بْنَى الْ يُ
ا.  الَيَ ى خَ ــمَّ ةٍ تُسَ يرَ غِ اءٍ صَ زَ ــنْ أَجْ بْنِيَّةٌ مِ نَا مَ ــامَ سَ أجْ
يعِ  مِ ــامَ جَ سَ نُ أَجْ وِّ بِنَائِيَّــةٌ تُكَ اتٌ  دَ حَ ــا وَ يَ الَ اَلْخَ وَ 
كِنُ أَنْ  مْ ا، الَ يُ دًّ ةٌ جِ يرَ غِ يَ صَ هِ . وَ يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ الْ
يَّةِ  لُوقاتِ الحَ خْ يعُ المَ مِ ةِ؛ فَجَ دَ ــرَّ جَ مُ يْنِ الْ عَ ا بِالْ اهَ أَرَ
ةٌ  نَ وَّ كَ يلِ مُ الفِ ةُ كَ بِيــرَ ، أَوِ الكَ لِ ةُ كالنَّمْ يرَ غِ اءٌ الصَّ ــوَ سَ
ا  يَ الَ الْخَ هِ  ــذِ دَ هَ ــاهِ أُُشَ لِكيْ  ا، وَ يَ الَ الْخَ اليِينِ  نْ مَ مِ
يَاءَ  لُ األَشْ عَ رَ تَجْ هَ جْ مِ ى الْ مَّ اةٍ تُسَ تَاجُ إِلَى أَدَ نِي أَحْ إنَّ فَ

. ةً بِيرَ و كَ بْدُ ةَ تَ يرَ غِ الصَّ
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 . oô nKÉ nµ nà nJ nh oÖ« pénà r°ù nJ nh ƒ oª ræ nJ

 ≈ndEG oá s« nëdG oäÉ`` nbƒo∏ rî nªdG    
 päG nRÉ n̈ dG nh  , pAÉ`````` nªdG nh  pΩÉ```` n© s£dG
 nø`` pe  rh nCG  u… uƒ`` nédG  pAG nƒ``¡dG  nø`` pe

. n¢û« p© nJp r» nµ pd ; p¿É nµ nªdG nh , pAÉ nªdG

 oá`` s« nëdG oäÉ`` nbƒo∏ rî nªdG o¿ sƒ`` nµ nà nJ
.É nj nÓ nîdG nø pe

    
 , pπ rµ`` s°ûdG »a pá`` næ s« nÑ oª rdÉc ká`` sj pƒ r£ ne oπ`` nª rYnCG
 päÉbƒo∏ rî nªrdG pø nY o¬oà rªs∏ n© nJ É ne É n¡« pa o¢ü uîndoCG

.É n¡ pJÉ nLÉ nM nh pá s« nërdG

           

؟ بِيئَةِ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ مَ        

يَاءُ  ا األَشْ  مَ              
؟  يَّةُ لِتَعيشَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ يْها الْ تاجُ إِلَ تِي تَحْ الَّ

  





بَاتَاتٍ  ةِ نَ اعَ رَ بْتُ فِي زِ غِ ا رَ إذَ         
ا؟  هَ رُ لَ فِّ ا أُوَ اذَ لِي، فَمَ نْزِ ةِ مَ يقَ دِ فِي حَ

ةُ بِنَاءِ  دَ حْ وَ          
 : يَ ، هِ يَّةِ اتِ الحَ لُوقَ خْ يعِ المَ مِ امِ جَ سَ أَجْ

واءُأ  - هَ الْ
اءُب- ذَ غِ الْ
اءُج - مَ الْ
لِيَّةد - الْخَ

يعُ  مِ جَ هُ  ــابَ تَشَ تَ فِيــمَ          
؟ يَّةِ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ

   



 

     
 r» nµ pd p¬ r« ndEG oêÉ`` nà rMCG É sª nY ká s°ü pb oÖ`` oà rc nCG sº oK ,G kô pFÉW »`` p°ù rØ nf oπ`` s« nî nJnCG

. n¢û« pYCG

       
 oÖoà rcnCÉ`` n°S . mI nó u« nL má së p°U » pa pAÉ n≤ nÑr∏ pd p¿ pRG nƒ nà oª rdG pAG nò p̈ rdG ≈ndEG oêÉ nà rMnCG
 » pa pÖ pdÉ s£dG päÉs« p© pL rô ne ≈nd pEG ṕ ƒ oL qôdÉ pH mAG nò pZ rø pe p¬ r« ndpEG oêÉ nà rMnCG É ne

. pÜÉnà pµdG
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يعُ  مِ هْ جَ تَشابَ لْ تَ هَ ي؟ وَ يعُ األَفاعِ مِ هُ جَ ــابَ تَشَ لْ تَ هَ
ي  ــنَ األَفاعِ ةٌ مِ يدَ دِ اعٌ عَ ناكَ أَنْــوَ الِي؟ هُ ــحَ السَّ
نِ  لِيالً عَ تَلِفُ قَ ــا يَخْ نْهَ عٍ مِ لُّ نَوْ كُ الِي، وَ ــحَ والسَّ

 . رِ اآلخِ

                    ↑
            

                                              

       ٣٤



      
 ، رِ غَ ِ إىل األَصْ ربَ نَ األَكْ ادِ مِ دَ تِيبِ األَعْ ْ لِرتَ

ي  تَوِ ْ تِي حتَ ادَ الَّ دَ دَ األَعْ الً أَنْ أَجِ ِبُ أَوَّ جيَ
 . ثَرَ امٍ أَكْ قَ ىلَ أَرْ عَ

 َ نُ بَنيْ أُقارِ قامِ وَ ــةِ األَرْ لَ نْزِ ةَ مَ دُ قِيمَ دِّ أُحَ
 ، ِ ربَ لِيَّــةِ األَكْ ةِ املنْزَ يمَ قــامِ ذاتِ القِ األَرْ

 . ربَ ادِ أَكْ دَ دَ أَيُّ األَعْ ألَجِ

 .ِاد دَ يّةِ األَعْ قِ عَ بَ لِيَّةَ مَ مَ رُ هذهِ العَ رِّ أُكَ

وعاتُ  مُ جْ فِمَ واحِ دُ األَنْواعِالزَّ دَ عَ

يحُ ٢٣التَّماسِ

الِي حَ ٤٧٦٥السَّ

٢٩٧٨األَفَاعِي

فُ حِ الَ ٣٠٧السَّ

بَعِ  َرْ اعِ ألِ ادَ األَنْــوَ ــدَ نــاهُ أَعْ لُ أَدْ وَ ــدْ بَيِّــنُ الجَ يُ وَ
 . فَ احِ وَ نَ الزَّ اتٍ مِ وعَ مُ جْ مَ

←.              

 

١ . . رِ غَ بَرِ إِلَى األَصْ نَ األَكْ ها مِ دِ أَنْواعِ دَ بِ عَ سَ فِ بِحَ واحِ اتِ الزَّ وعَ مُ جْ تِّبُ مَ أُرَ

؟. ٢ عٍ ثَرَ من ١٠٠٠ نَوْ ا أَكْ هَ اعِ دُ أَنْوَ دَ بْلُغُ عَ فِ يَ واحِ اتِ الزَّ وعَ مُ جْ أَيُّ مَ

؟. ٣ اعِ نَ األَنْوَ دٍ مِ دَ ا أَقَلُّ عَ هَ فَ لَ واحِ ةِ زَ وعَ مُ جْ أَيُّ مَ

        ٣٥



َدٌة. ِفيَم َتَت�َشاَبُه  ْحجاٌم ُمَتَعدِّ َباَتاِت َرَو�ِئُح ُمْخَتِلَفٌة، و�أَ�ْشكاٌل َو�أَ ِللنَّ
َباَتاُت؟ �لنَّ

َباَتاُت َو�أَْجَز�وؤَُها َباَتاُت َو�أَْجَز�وؤَُها�لنَّ �لنَّ

اِني �لثَّ ْر�ُس  �لدَّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa

ْهِيَئُة 36�لتَّ



           
  

            
   

                           
                    

            

                        
                  

  
                           
                   

                
       

                  
       

                        
                        

      

        

  

        •

١

٢

 •

     ٣٧



  

 

    
                

    
  

  

       

  

 

  

     

  
  

oá n°U nÓ oîrdG

     
ارُ  جَ ا األَشْ نْهَ ا؛ فَمِ هَ امِ جَ أَحْ ا وَ الِهَ كَ ةً فِي أَشْ تَلِفَ خْ هُ النَّبَاتَاتِ مُ لَقَ اللَّ خَ

ا.  دًّ ةُ جِ يرَ غِ النَّبَاتَاتُ الصَّ ، وَ الِيَةُ عَ ةُ الْ بِيرَ كَ الْ

يَ ا؛ فَهِ ــهَ سِ ا بِنَفْ ائِهَ ذَ ـعِ غِ نـْ ومُ بِصُ قُ ا تَ ـي أَنَّهَ هُ النَّبَاتَاتُ فـِ ــابَ تَشَ تَ وَ
الُ  وَ حَ ا هُ مَ ا، كَ ائِهَ ذَ لَى غِ لَ عَ صُ  لِتَحْ رَ يَّةً أُخْ لُوقَاتٍ حَ خْ لُ مَ أْكُ الَ تَ

. اءَ ذَ نَعَ الغِ سِ لِتَصْ مْ نَ الشَّ ةَ مِ مُ الطَّاقَ دِ تَخْ ا تَسْ إِنَّمَ ، وَ انَاتِ يَوَ الحَ

اءَ  رَ ضْ اءٍ خَ زَ لَى أَجْ ي عَ تَوِ ا يَحْ هَ ظَمَ عْ ائِصِ النَّبَاتَــاتِ أَنَّ مُ صَ نْ خَ مِ وَ
انٍ  كَ نْ مَ الَ مِ تِقَ تَطِيعُ النَّبَاتَاتُ االنْ الَ تَسْ ا، وَ ذائِهَ نْعِ غِ لَى صُ دُ عَ تُساعِ

. رَ إِلَى آخَ

                      
                  

      

�

       ٣٨



  

     
                   

                    
                 

يَ  هِ ا، وَ هَ سُ ــةُ نَفْ ئِيسَ اءُ الرَّ زَ اكِيبُ أَوِ األَجْ ا التَّرَ هَ ظَمُ النَّبَاتَاتِ لَ عْ مُ
لَى  دُ النَّبَاتَ عَ اعِ اءُ تُسَ زَ هِ األَجْ ذِ . هَ اقُ رَ األَوْ ــاقُ وَ السَّ ورُ وَ ذُ الْجُ
ما أَنَّ  بَعْضَ النَّبَاتَاتِ  . كَ عِيشَ يْ يَ يْهِ لِكَ تَاجُ إِلَ ا يَحْ لَى مَ ولِ عَ صُ الْحُ

. رِ اثُ لَى التَّكَ ا عَ هَ دُ اعِ ، تُسَ ارٌ ثِمَ ارٌ وَ هَ ا أَزْ هَ لَ

  

        ٣٩



                 ↓
                    

              

  
لُ  صُ يْفَ تَحْ ، فَكَ اءِ لِتَعِيشَ تاجُ إِلَى المَ فْتُ أَنَّ النَّبَاتَاتِ تَحْ رَ عَ
اصِ  تِصَ ومُ بِامْ قُ اكِيــبُ تَ رَ ورٌ ، وهيَ تَ ذُ ؟ لِلنَّبــاتِ جُ يْهِ لَ عَ
يَ  هِ ، وَ نِيَّةَ دِ عْ حَ المَ الَ ــا األَمْ تَصُّ أَيْضً تَّمْ ، وَ ةِ بَ نَ التُّرْ اءِ مِ المَ
ائِبَةً فِي  ونُ ذَ تَكُ ، وَ ــةُ لِلنَّبَاتَاتِ يَّ ورِ رُ ائِيَّةُ الضُّ ذَ رُ الغِ نَاصِ العَ

. اءِ المَ

ومَ  قُ يْ تَ ، ولِكَ ةِ بَ ورُ بِتَثْبِيــتِ النَّبَاتِ فِي التُّرْ ذُ ومُ الجُ قُ ا تَ مَ كَ
 . ةِ بَ لَ التُّرْ اخِ لُ دَ غَّ تَوَ تَدُّ وتَ تَمْ رُ وَ نْتَشِ إِنَّها تَ تِها فَ ظِيفَ ورُ بِوَ ذُ الجُ

 ، ةُ يَّ دِ تَ ورُ الوَ ذُ ا الجُ نْهَ ؛ مِ ورِ ــذُ نَ الجُ تَلِفةٌ مِ خْ اعٌ مُ نَاكَ أَنْوَ هُ
بَاتِ  ا فِي نَ مَ ، كَ يَّةُ يفِ ورُ اللِّ ذُ ، والجُ لِ جْ فُ الْ رِ وَ زَ ـي الْجَ ا فـِ مَ كَ

. يرِ عِ حِ والشَّ مْ القَ لِ وَ بَصَ الْ

ي  ذِ اءِ الَّ ينِ الغِذَ زِ لَى تَخْ ــضِ النَّبَاتَاتِ عَ ورُ بَعْ ذُ لُ جُ مَ تَعْ وَ
ةٍ  حَّ اءِ فِي صِ البَقَ وِّ وَ لَى النُّمُ يَّةِ عَ لُوقَاتِ الحَ خْ دُ المَ ــاعِ يُسَ
ا. مَ لُهُ أْكُ انِ نَ ، اللّذَ رِ زَ بَاتُ الْجَ نَ لِ وَ جْ فُ بَاتُ الْ نْها نَ مِ ةٍ، وَ يِّدَ جَ

      →
       

 ، ةُ يَّ دِ تَ ورُ الوَ ذُ ا الجُ نْهَ ؛ مِ ورِ ــذُ نَ الجُ تَلِفةٌ مِ خْ اعٌ مُ نَاكَ أَنْوَ هُ
بَاتِ  ا فِي نَ مَ ، كَ يَّةُ يفِ ورُ اللِّ ذُ ، والجُ لِ جْ فُ الْ رِ وَ زَ ـي الْجَ ا فـِ مَ كَ

ي  ذِ ي  الَّ ذِ  الَّ
ةٍ  حَّ اءِ فِي صِ البَقَ وِّ وَ لَى النُّمُ يَّةِ عَ لُوقَاتِ الحَ خْ دُ المَ ــاعِ يُسَ

         → 

           

       ٤٠



 
اءِ  زَ لُ بَعْضَ أَجْ مِ ، ويَحْ امَ النَّبَاتِ ــاقُ قوَ لُ السَّ ــكِّ تُشَ
سِ  مْ ةِ الشَّ عَّ مُ أَشِ دِ ــتَخْ تِي تَسْ راقِ الَّ ثْل األوْ ، مِ النَّبَاتِ
حَ  الَ األَمْ اءَ وَ مَ اقُ الْ لُ السَّ نْقُ ا. وتَ لَهَ اخِ اءَ دَ ذَ نَعَ الغِ لِتَصْ

 . اءِ زَ يَّةِ األَجْ قِ بَ اقِ وَ رَ ورِ إِلَى األَوْ ذُ نَ الْجُ نِيَّةَ مِ دِ عْ مَ الْ

يُّ  ا الطَّرِ نْهَ ، فَمِ ةٌ تَلِفَ خْ اعٌ مُ أنْوَ الٌ وَ ــكَ انُ أَشْ ــيقَ السِّ وَ
 ، فْسِ رَ الكَ ونُسِ وَ دُ البَقْ نَاعِ وَ بَاتِ النَّعْ اقِ نَ سَ ، كَ الغَضُّ
 . يلِ النَّخِ ارِ وَ جَ انِ األشْ يقَ سِ لْبُ كَ بِيُّ الصُّ شَ ا الخَ نْهَ ومِ
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           جنيُ سِ كْ األُ               
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 . اءِ لِلنَّبَاتِ ذَ غِ نْعِ الْ الَى لِصُ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ يَّأَهُ اللَّ كِيبٌ هَ رْ ةُ تَ قَ رَ الْوَ

مُ النَّبَاتُ  دِ ــتَخْ يْثُ يَسْ ؛ حَ ئِيِّ وْ لِيَّةِ الْبِنَاءِ الضَّ مَ اءِ بعَ ذَ نْعِ الغِ ةُ بِصُ قَ رَ ــومُ الوَ قُ تَ
اءَ إِلَى  مَ الْ بُونِ وَ رْ كَ يدِ الْ سِ انِيَ أُكْ لَ ثَ وِّ اءَ لِيُحَ رَ ضْ ةَ الخَ ادَّ سِ والمَ ــمْ ةَ الشَّ طَاقَ

. وَ ةَ لِلنَّبَاتِ لِيَنْمُ الطَّاقَ اءَ وَ ذَ غِ رُ الْ فِّ وَ يَّاتٍ تُ رِ كَّ سُ

اللِ  نْ خِ ينِ مِ ــجِ سِ ازَ األُكْ طْلِقُ النَّبَاتُ غَ ئِــيِّ يُ وْ بِنَاءِ الضَّ لِيَّةِ الْ مَ ــاللَ عَ خِ وَ
الٌ  كَ اقِ أَشْ رَ لِألوْ . وَ انِ يَوَ الْحَ انِ وَ نْسَ يَاةِ اإلِ يُّ لِحَ ورِ رُ ازُ الضَّ غَ وَ الْ هُ ، وَ ةِ قَ رَ وَ الْ
ــطَةُ  نْبَسِ مُ ا الْ نْهَ مِ ، وَ رِ األَثْلِ ــجَ اقِ شَ رَ أوْ ةُ كَ يَّ رِ بْ ا اإلِ نْهَ ؛ مِ ةٌ تَلِفَ خْ ــامٌ مُ جَ أَحَ وَ

. نَبِ عِ رِ الْ جَ اقِ شَ رَ أَوْ كَ

مُ النَّبَاتُ  دِ ــتَخْ يْثُ يَسْ ؛ حَ
اءَ إِلَى  مَ الْ بُونِ وَ رْ كَ يدِ الْ سِ انِيَ أُكْ لَ ثَ وِّ اءَ لِيُحَ رَ ضْ ةَ الخَ ادَّ سِ والمَ ــمْ ةَ الشَّ طَاقَ

            ↑

       

. ينِ جِ سِ كْ بَاتَاتُ إِلَى األُ تَاجُ النَّ تَحْ        ٤٢



      
 ≈n∏ nY É ng oó pYÉ`` n°ù oJ oÖ« pcG nô nJ päÉ nJÉ nÑ sæ∏ pd
 É n¡ nd päÉ nJÉ nÑ sædG oº n¶ r© oe . ká`` s« nM pAÉ n≤ nÑdG

. l¥G nQ rh nCG nh l¿É n≤« p°S nh lQh oò oL

 nìÓeC’Gh nAÉ`` nªdG t¢``ünà rª nJ oQh oò`` oédG

 »`` pa  näÉ`` nÑ sædG  oâ`` uÑ nã oJ nh  ná`` s« pf pó r© nªdG
 . näÉ nÑ sædG oπ`` pª rënJ o¿É n≤«`` u°ùdG nh .á`` nH rôtàdG
 ná s« pf pó r© nªdG nì nÓ`` renC’G nh nAÉ`` nªdG oπ o≤ ræ nJ nh
 pAG nõ`` rL nCG pá`` s« p≤ nH ≈`` ndpEG  pQh oò`` oédG nø`` pe

. päÉ nÑ sædG
 »`` pa  o√ nAG nò`` pZ  oäÉ`` nÑ sædG  o™`` næ r°ünj
 oΩ pó```````` rînà r°ù nJ  oå``` r« nM  ; p¥G nQ rhnC’G
 n» pfÉ nK nh p¢ù rª s°ûdG ná s©`` p°TnCG oäÉ nJÉ nÑ sædG
 p™ ræ o°ü pd nAÉ nªdG nh p¿ƒ oH rô nµdG pó« p°ù rcoCG

 . pAG nò p̈ dG

    
 , pπ rµ`` s°ûdG » pa pá næ s« nÑ oª rdÉc ká sj pƒ r£ ne oπ nª rYnCG
 päÉ nJÉ nÑ sædG pø nY o¬oà rªs∏ n© nJ É ne É n¡« pa o¢ü uîndoCG

.É n¡ pFG nõ rLnCG nh

           

؟ ئِيِّ وْ بِنَاءِ الضَّ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ       

اءُ  زَ أَجْ ا  يهَ دِّ تُؤَ ـي  تـِ الَّ ظَائِفُ  وَ الْ ا   مَ    
يَاتِهِ؟ ارِ حَ رَ تِمْ ةُ السْ تَلِفَ خُ مُ النَّبَاتِ الْ

oá n°U nÓ oîrdG

نِ  تَلِفُ النَّبَاتَاتُ عَ فِيمَ تَخْ          
؟ انَاتِ يَوَ الْحَ

ةُ  ظِيفَ ا الْوَ مَ             
؟ ورِ النَّباتِ ذُ ةُ لِجُ ئِيسَ الرَّ

.أ - رَ ضَ نَ األَخْ بَاتَ اللَّوْ طِي النـَّ تُعْ
.ب- نِيَّةَ دِ عْ مَ حَ الْ الَ األمْ اءَ وَ مَ تَصُّ الْ تَمْ
.ج- ورَ بُذُ نْتِجُ الْ تُ
.د- سِ مْ ءَ الشَّ وْ تَصُّ ضَ تَمْ

اءِ  زَ يْنَ أَجْ نُ بَ ارِ يْفَ أُقَ  كَ       
؟ ةِ تَلِفَ خْ النَّبَاتِ المُ

         
 ná nà rÑ sædG √ pò ng s¿nCG G kó uc nCÉ nà oe o¿ƒ ocnCG n∞r« nc oí u°V nhnCG .É n¡ pH tºnà rgnCG láàÑf s… nónd

?É n¡ pJÉ nLÉ nM ≈n∏ nY rân∏ n°ü nM ró nb

       
; mäÉ nYƒ oª ré ne » pa É n¡ oØ uæ n°UoCG nh , má nØ p∏ nà rî oe äÉ nJÉ nÑ nf p¥G nQ rhnCG (5) o™ nª rLnCG

 p¥G nQ rh nCG oO nó nY É`` ne .i nô rNoCG má n≤j pô n£ pH kI sô ne nh ,É``¡ pª ré nM pÖ`` n°ù në pH kI sô ne
. má nM rƒ nd » pa »p∏ nª nY o¢V pô rYnCG ? mI sô ne uπ oc »a má nYƒ oª ré ne uπ oc

                 

 

       

 

  

   ٤٣



�أَْحَتاُج �إَِلى:

4 َنباتاٍت ُمَت�َشاِبَهٍة

ٍج َوَماٍء ُكوٍب ُمَدرَّ

ِم�ْشَطَرٍة

َقاٍت ُمْل�شَ

اٌء َمْبِنيٌّ    ��ْشِتْق�شَ

َباَتاُت ِلَكْي َتِعي�َش َوَتْنُمَو؟ َما �لَِّذي َتْحَتاُج �إَِلْيِه �لنَّ
ًة  يَّ ُن َفْر�شِ �أَُكوِّ

ْوِء لَِكــْي َتِعيَش وَتنُْمَو؟ َهْل َتْحَتاُج إَِلى الَماِء؟  َهْل َتْحَتاُج النََّباَتاُت إَِلى الضَّ
.»..... ْوِء َواْلَماِء َفإِنَّ َأْكُتُب الَفْرِضيََّة. َأْبَدُأ بـ»إَِذا َلْم َيْحُصِل النََّباُت َعَلى الضَّ

يَِّتي �أَْخَتِبُر َفْر�شِ
ــْكِل اْلُمَجــاِوِر َعلى ُكلِّ   1  َأَضُع ُمْلَصًقــا ِمَن الُمْلَصَقاِت اْلُمَبيَّنَِة فِي الشَّ

َأِصيٍص.

َتْبــُدو النََّباَتــاُت؟ َوَما  �أُالِحُظ. َكْيــَف   2 

ُل  ُأَســجِّ ُثمَّ  َأْطَواَلَها،  َأِقيــُس  َأْطَواُلَها؟ 
َوَر. ُمَلَحَظاتِي فِي َجْدَوٍل. ُيْمِكُن َأْن َأْسَتْخِدَم اْلَكِلَماِت والصُّ

 3  َأَضُع النََّباَتْيِن الُمَشــاَر إَِلْيِهَما بِـ: َظلٌم ومــاٌء، و َظلٌم بَِل ماٍء فِي َمكاٍن 

ُمْظِلٍم، َوَأَضُع النَّباَتْيِن الُمَشــاَر إَِلْيِهما بـِ: َضْوٌء َوماٌء، وَضْوٌء بَِل ماٍء فِي 
َمكاٍن ُمْشِمٍس ُقْرَب النَّافَِذِة َمَثًل.

َعاتِي. ُل َتَوقُّ ِذي َقْد َيْحُدُث لُِكلِّ َنَباٍت؟ ُأَسجِّ ُع. َما الَّ �أََتَوقَّ  4 
2�خلطوة

ْوٌء َوَماٌء ْوٌء ِبَل ماٍء�ضَ �ضَ

َظلٌم ِبَل ماٍءَظلٌم َوَماٌء

ُع َو�شُّ 44�اْلإِْثَر�ُء و�لتَّ



ارٍ  شَ بَاتٍ مُ لَّ نَ قي كُ أَسْ ، وَ مٍ وْ دَ يَ عْ ا بَ مً وْ اقِبُ النَّبَاتَاتِ يَ  أُرَ    
ارَ  دَ قْ ، ثُمَّ أَقِيسُ مِ نَ الماءِ ةٍ مِ يَ تَســاوِ يّاتٍ مُ مِّ ) بِكَ اءٍ ةِ (مَ لِمَ يْهِ  بِكَ إِلَ
 ، لٍ وَ دْ ظَاتِي فِي جَ حَ الَ لُ مُ ــجِّ أُسَ ، وَ بَاتٍ لِّ نَ ةِ في طُولِ كُ ــادَ يَ الزِّ

. رَ وَ الصُّ اتِ وَ لِمَ كَ ا الْ مً دِ تَخْ سْ مُ

       
ا  ؟ مَ يْنِ ــبُوعَ دَ أُسْ عْ ا بَ وًّ ثَرُ نُمُ أَيُّ النَّبَاتَــاتِ أَكْ           

؟  لَ ةٍ أَفْضَ الَ و فِي حَ بْدُ ي يَ ذِ النَّبَاتُ الَّ

؟ يْهِ النَّبَاتَاتُ لِتَعِيشَ تَاجُ إِلَ ي تَحْ ذِ ا الَّ  مَ

         

           
                

      
تَاجُ إِلَى  لْ تَحْ ؟ هَ اءِ ــوَ هَ تَاجُ النَّبَاتَاتُ إِلَى الْ لْ تَحْ هَ

. كِرَ ا ذُ مَّ ةٍ مِ دَ احِ لَ وَ وْ يَّةً حَ ضِ تُبُ فَرْ ؟ أَكْ ةِ بَ التُّرْ

        
ادِّ  وَ مَ رُ أَيُّ الْ دِّ يَّتَي. أُقَ ضِ ا فَرْ تَبِرُ فِيهَ ةً أَخْ بَ رِ مُ تَجْ مِّ أُصَ
ا. هَ بِعُ أَتَّ تِي سَ اتِ الَّ طُوَ تُبُ الْخُ ؟ أكْ مُ دِ تَخْ أَسْ اآلتِيَةِ سَ

تَانِ• اثِلَ تَمَ بْتَتَانِ مُ نَ
أْسُ قِيَاسٍ• كَ
ةٌ• ربَ تُ

لِيِنِ• ازْ فَ
اءٌ• مَ

       
ئِي  الَ مَ كُ زُ ارِ ا؟ أُشَ اذَ يَّتَي؟ لِمَ ضِ مُ فَرْ عَ ي تَدْ تَائِجِ لْ نَ هَ

. النَّتَائِجَ

         

اتِ النَّبَاتَاتِ  اجَ ــولَ حَ  حَ رَ ةٌ أُخْ ــئِلَ نَاكَ أَسْ لْ هُ هَ
 ، ئِلَةِ َسْ لَ األْ وْ ئِي حَ الَ مَ إِلَى زُ ثُ  دَّ أَتَحَ ا؟  اكِيبِهَ رَ تَ أَوْ 
يبُ  يفَ أُجِ . كَ نْهُ ثِ عَ بَحْ ا لِلْ دً احِ االً وَ ــؤَ تَارُ سُ أَخْ وَ

؟ الِ ؤَ ا السُّ ذَ نْ هَ عَ

       

   

         

       

                 
   

٥

        ٤٥



      
     

 É``¡ nd  pá`` s« nërdG  päÉ`` nbƒo∏ rî nªrdG  o™``« pª nL
. lá nc nô nà r°û oe läÉ nLÉ nM nh o¢ü pFÉ n°ü nN

    
 lQh oò`` oL  É`` n¡ nd  päÉ`` nJÉ nÑ sædG  oº`` n¶ r© oe
 rø`` pe mA rõ`` oL tπ oc nh , l¥G nQ rhnCG nh l¿É n≤«`` p°S nh
 má næ s« n© oe má nØ« pX nƒ pH oΩƒ o≤ nj pAG nõ rLC’G p√ pò ng

. p¢û r« n© rdG ≈n∏ nY näÉ nÑ sædG oó pYÉ n°ù oJ

    
 mI nô« pÑ nc má nb nQ nh ≈``∏ nY m¢``S rQ nO uπ oc »a É¡ooàr∏ pª nY »àdG päÉ`` sj pƒ r£ nªrdG o≥`` p°ürdoCG
 » pa o¬oà rª∏ n© nJ É`` ne pá n© nLG nô oe ≈n∏ nY päÉsj pƒ r£``` nª rdG p√ pò`` n¡ pH oø« p© nà`` r°SCG . mIG sƒ`` n≤ oe

. pπ r°ü nØrdG G nò ng

            

                      

ئِيَّ   وْ الْبِنَاءَ الضَّ

ا  يَ الَ  خَ

اءُ الغِذَ

الْبِيئَةِ 

رُ  اثَ تَكَ تَ

ا  أَفْرادً لِتُنْتِجَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  يَّةُ  الْحَ لُوقَاتُ  خْ مَ  الْ

ا. دً دُ جُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ. ىـ  مَّ لِيَّةٍ تُسَ مَ هُ بِعَ اءَ ذَ نْتِجُ غِ  النَّبَاتُ يُ

نْ  يَّةِ مِ ــاتِ الْحَ لُوقَ خْ مَ ــامُ الْ سَ نُ أَجْ ــوَّ تَكَ  تَ

ــــــــــــــــــــــــــــــ .

يْرِ  ــيَاءِ غَ األشْ يَّةِ وَ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ يــعُ الْ مِ  جَ

ن ــــــــــــــــــــــــــــــ . ءٌ مِ زْ يَّةِ جُ الْحَ

لَى  يَّةَ عَ لُوقَاتِ الحَ خْ دُ المَ اعِ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   يُسَ 

ةٍ. يِّدَ ةٍ جَ حَّ اءِ بِصِ البَقَ وِّ وَ النُّمُ

      

  

  
 

       

     

         ٤٦



           

          
يِّزُ  مَ ي يُ ذِ ا الَّ  مَ               

؟  يَّةِ يْرِ الْحَ يَاءِ غَ نَ األشْ يَّةَ مِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ الْ

تِي  الَّ اكِيــبَ  التَّرَ ــفُ   أَصِ           
. ةُ لِلتَّنَفُّسِ تَلِفَ خْ مُ يَوانَاتُ الْ ها الْحَ مُ دِ تَخْ تَسْ

نَا  عْ ثُ لِنَبْتَةٍ إِذا نَزَ ــدُ ا يَحْ اذَ  مَ         
ا؟ اقِهَ رَ ظَم أَوْ عْ مُ

دْ  ةِ، قَ ودَ يدِ البُرُ ــدِ مٍ شَ وْ  فِي يَ         
لَتْ فِي  ــكَّ تِي تَشَ اتِ الثَّلْجِ الَّ رَ دُ بَعْضَ كُ ــاهِ أُشَ
اتِ الثَّلْجِ  رَ ا أَنَّ كُ ـــذَ ي هَ نـِ عْ لْ يَ . هَ لِ نْزِ فِنَاءِ المَ

تِي. ابَ رُ إِجَ ؟ أُفَسِّ يَّةِ لُوقَاتِ الحَ خْ نَ المَ مِ

ةُ فِي  حَ ضَّ وَ مُ اءُ الْ ــزَ دُ اْألَجْ ــاعِ يْفَ تُسَ ــرُ كَ  أُفَسِّ
؟ يْشِ عَ لَى الْ مِ النَّبَاتَ عَ سْ الرَّ

l¥É n°S

lá nb nQ nh

lQ rò pL

لُوقَاتُ  خْ مَ يــعُ الْ مِ يْهِ جَ تَاجُ إِلَ أْتِي يَحْ ــا يَ مَ أيٌّ مِ 
؟ يَّةُ لِتَعِيشَ الْحَ

  أ. النّارُ
ورُ خُ  ب. الصُّ

 جـ. الْماءُ 
بُونِ رْ يدِ الكَ سِ اِني أكْ  د. ثَ

يَّةُ  ــاتُ الْحَ لُوقَ خْ مَ لُ الْ صُ يْــفَ تَحْ كَ 
؟ وَ نْمُ تَ اتِها لِتَعِيشَ وَ اجَ لَى حَ عَ

      
لِي. وْ يَّةِ حَ لُوقَاتِ الحَ خْ ةً بِالمَ ائِمَ تُبُ قَ •    أَكْ

تِي  يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ نِيفِ الْ ةً لِتَصْ حَ وْ لُ لَ مَ •    أَعْ
؟ انَاتٌ يَوَ بَاتَاتٌ أَمْ حَ يَ  نَ لْ هِ ، هَ ا. تُرَ هَ دُ اهِ أُشَ

  











-

ا فِي  تِشارً ثَرُ انْ يَّةِ أَكْ لُوقَاتِ الحَ خْ أَيُّ المَ   •
ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ بِيئَتِكَ

          ٤٧



            
          

ةِ. رِ اوِ جَ ةِ المُ ورَ أَنْظُرُ إِلَى الصُّ ۱

يَّةِ؟ اتِ الحَ لُوقَ خْ نَ المَ دُّ مِ عَ أْتِي يُ ا يَ مَّ أَيٌّ مِ

لُأ.  مْ الرَّ
النَّبَاتُب. 
ةج.  رَ خْ الصَّ
سِد.  مْ ءُ الشَّ وْ ضَ

تَــاجُ إِلَيْهِ  ا تَحْ ــفُ مَ اتِ اآلتِيَــةِ يَصِ بَــارَ أَيُّ العِ ۲
؟  انَاتُ يَوَ الحَ

احأ.  يَ اء، الرِّ بَة، المَ ان، التُّرْ كَ المَ
جينب.  سِ اء، األُكْ ذَ اء، الغِ ان، المَ كَ المَ
طَارج.  بَة، األَمْ جين، التُّرْ سِ اء، األُكْ ذَ الغِ
بُون، د.  رْ ــيد الكَ سِ انِي أُكْ ــاء، ثَ اء، المَ ــذَ  الغِ

ان  كَ المَ

لُ  نْقُ يَ ، وَ امَ النَّبَاتِ ــوَ لُ قَ ــكِّ اءِ النَّبَاتِ يُشَ زَ أَيُّ أَجْ ۳
؟ رَ ائِهِ األُخْ زَ اءَ إِلَى أَجْ المَ

ورُأ.  ذُ الجُ
اقُب.  رَ األَوْ
اقج.  السَّ
ارُد.  هَ  األَزْ

. اهُ نَ ةِ أَدّ ورَ أَنْظُرُ إِلَى الصُّ ٤
سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ

اءٌ مَ بُونِ رْ يدِ الكَ سِ انِي أُكْ ثَ

جينٌ سِ أُكْ

؟ ةُ ورَ بَيِّنُهُ الصُّ ي تُ ا الَّذِ مَ

التَّنَفُّسَأ. 
يب.  ذِ التَّغْ
ئِيَّج.  وْ البِنَاءَ الضَّ
رَ د.  اثُ التَّكَ

ةِ.  ورَ أَنْظُرُ إِلَى الطَّائِرِ فِي الصُّ ٥

؟ يٌّ لُوقٌ حَ خْ هُ مَ لَى أَنَّ لُّ عَ دُ ي يَ ما الَّذِ
أ.  رَ يَّةٍ أُخْ لُوقَاتٍ حَ خْ لَى مَ  عَ ذَّ تَغَ يَ
اءَب.  بُ المَ رَ يَشْ
عُ البَيْضَج.  يَضَ
 د.  رَ يُورٍ أُخْ عَ طُ عِيشُ مَ يَ

سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ
اءُ  رَ ضْ بَاتَاتٌ خَ نَ

لٌ مْ رَ ةٌ رَ خْ صَ

         ٤٨



      
ومُ  قُ ـي النَّبَاتِ تَ اءِ التَّالِيَةِ فـِ ــزَ نَ األَجْ ءٍ مِ زْ أيُّ جُ ٦

اءِ. نِيعِ الغِذَ بِتَصْ

رٌ أ.  ذْ جِ

اقٌ ب.  سَ

ةٌ ج.  رَ هْ زَ

ةٌ د.  قَ رَ وَ

؟ النَّبَاتَاتُ انَاتُ وَ يَوَ هُ الحَ ابَ تَشَ فِيمَ تَ ۷

يَّةِأ.  لُوقَاتِ الحَ خْ نَ المَ ا مِ مَ كِالهُ
انِب.  كَ رَّ تَحَ ا يَ مَ كِالهُ
هِج.  سِ هُ بِنَفْ اءَ ذَ نَعُ غِ ا يَصْ مَ كِالهُ
ســيدِ د.  انِي أُكْ ازِ ثَ ــى غَ تَاجُ إِلَ ــا يَحْ مَ كِالهُ

بونِ   رْ الكَ

ر  اوِ جَ لُ المُ كْ حُ الشَّ ضِّ وَ يُ ۸
ةٍ  تَلِفَ خْ مُ اءٍ  ــزَ أَجْ ةَ  عَ بَ أَرْ

. لِلنَّبَاتِ

. اهُ نَ وَ أَدْ ا هُ مَ الً كَ وَ دْ لُ جَ مَ أَعْ

         

لِ  كْ نَ الشَّ ءٍ مِ زْ لَّ جُ دُ كُ دِّ لِي. أُحَ وَ دْ لُ جَ مِ أُكْ
 . تَهُ ظِيفَ حُ وَ ضِّ ، ثُمَّ أُوَ هُ الَ أَعْ

        

٢٨٥٣٠-١٢٩
٢٣١٦٤٢
٣٤١٧٣٠

٤٤٢٨
-٤٠-٤١

٤٢


 



          ٤٩



َتَعاَل��ى: َق��اَل 

النجم.

َتَعاَل��ى: َق��اَل 

النجم.

ُ ُة َتْنُمو َوَتَتَغيَّ ُاملَْخُلوَقاُت اْلـَحيَّ ُة َتْنُمو َوَتَتَغيَّ املَْخُلوَقاُت اْلـَحيَّ

ْيَف َتْنُمو اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة؟    َكَ
ُر؟ َوَكْيَف َتَتَغيَّ

....................... 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
َباَتاُت َوَتَتَكاَثُر؟ َكْيَف َتْنُمو النَّ

اِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َيَواَناُت َوَتَتَكاَثُر؟ َكْيَف َتْنُمو اْلَ

اِني ُل الثَّ اْلَف�صْ

اِني ُل الثَّ 50اْلَف�صْ



           

يحُ قِ التَّلْ
اءِ  زَ األَجْ ــنَ  مِ احِ  اللَّقَ بُــوبِ  الُ حُ تِقَ انْ
اءِ  زَ ــى األجْ إِلَ النَّبَاتِ  ـي  ــةِ فـِ يَّ رِ كَ الذَّ

. ورِ بُذُ ينِ الْ وِ ةِ لِتَكْ يَّ ثَوِ ُنْ األْ

ةُ  رَ الْبَذْ
يرَ  يَصِ وَ وَ نْبُتَ لِيَنْمُ كِــنُُ أَنْ يَ مْ كِيبٌ يَ رْ تَ

ا. يدً دِ ا جَ بَاتً نَ

يَاةِ ةُ الْحَ رَ وْ دَ
يُّ  لُوقُ الْحَ خْ مَ ا الْ رُّ بِهَ مُ تِي يَ لُ الَّ احِ رَ مَ الْ

. يَاتِهِ فِي حَ

لُ وُّ التَّحَ
لُوقُ  خْ ا المَ رُّ بِهَ مُ اتِ يَ يُّرَ نَ التَّغَ ةٌ مِ لَ لْسِ  سِ

هِ. وِّ نَاءِ نُمُ يُّ فِي أَثْ الحَ

ةِ الْبَيْضَ
 ، يرِ غِ انِ الصَّ يَوَ لَــى الحَ ي عَ تَوِ كِيبٌ يَحْ رْ تَ

. يْهِ لِيَعِيشَ تَاجُ إِلَ ا يَحْ مَ وَ

     ٥١
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لُ  أْكُ زَ أَنَّكَ تَ وْ ءَ أَوِ الجَ الَّ البَازِ ةَ وَ رَ لُ الــذُّ أْكُ ا تَ مَ نْدَ لَمُ أَنَّكَ عِ عْ لْ تَ هَ
مِ  جْ بِيرُ الحَ ا كَ هَ ضُ بَعْ ؛ فَ ةٌ تَلِفَ خْ امٌ مُ جَ أَحْ الٌ وَ ــكَ ورِ أَشْ ا؟ لِلبُذُ ورً بُذُ
ــمِ أَوِ  سِ مْ ورِ السِّ بُذُ يرٌ كَ غِ ــا صَ هَ ضُ بَعْ ، وَ ــاءِ وليَــاءِ البَيْضَ اصُ الفَ كَ
ا  يعً مِ ا جَ إِنَّهَ ا فَ يرً غِ ا أَوْ صَ بِيرً ورِ كَ مُ البُذُ جْ انَ حَ اء كَ ــوَ سَ . وَ سِ دَ العَ

ا.  هَ سُ ةُ نَفْ ظِيفَ ا الوَ هَ لَ

لُ  مِ تَحْ ا. وَ يدً دِ ا جَ بَاتً يرَ نَ يَصِ وَ وَ نْبُتَ لِيَنْمُ كِنُ أَنْ يَ مْ كِيبٌ يُ رْ ةُ تَ رَ البَذْ
هُ  اءَ ذَ دُّ غِ ــتَمِ ةِ يَسْ رَ ـي البَذَ يرٌ فـِ غِ ءٌ صَ زْ ــوَ جُ هُ ، وَ نِينَ ةُ الجَ رَ البَــذْ
ي  مِ بًا يَحْ لْ فًا صُ الَ ةِ غِ رَ ا أَنَّ لِلبَــذْ مَ . كَ وَ ةِ لِيَنْمُ رَ ونَ فِي البَذْ ــزُ خْ المَ

ائِه. ذَ غِ نِينَ وَ الجَ

ءِ فِي  بَاتِ أَوِ البَدْ نْ لَى اإلِ ةً عَ ادِرَ ونُ قَ ةِ تَكُ بَ ة فِي التُّرْ رَ ةِ البَذْ اعَ رَ نْدَ زِ عِ
ــبَةٍ  نَاسِ ةٍ مُ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ دَ اءِ وَ ذَ الغِ اءِ وَ ةُ إِلَى المَ رَ تَاجُ البَذْ تَحْ . وَ وِّ النُّمُ
ةَ  دَّ وِّ عِ بَــاتِ أَوِ النُّمُ نْ نِ اإلِ قَّفَ عَ تَوَ ةِ أَنْ تَ رَ كِنُ لِلبَــذْ مْ يُ . وَ ـتَ لِتُنْبـِ

 . يَّةُ جِ ارِ وفُ الخَ نَ الظُّرُ سَّ تَحَ اتٍ إِلَى أَنْ تَ نَوَ ، أَوْ سَ رٍ هُ أَشْ

          

                                 
       

       
       


  

  

   

 

  

   

     
   

o∫ shnC’G

oô p«NnC’G

» pdÉsàdG

       ٥٤



     
                 

                     
           

خَ  نْتَفِ تَّى تَ ــاءَ حَ تَصُّ المَ وِّ تَمْ ـي النُّمُ ورُ فـِ أُ البُذُ بْدَ ــا تَ مَ نْدَ عِ
ةِ إِلَى  رَ نَ البَذْ نِينُ مِ و الجَ يَنْمُ ، فَ يَّ جِ ارِ فَ الخَ ــرَ الغِالَ سِ تَكْ وَ
بَاتٍ  دُ إِلَى نَ عْ ا بَ ــو فِيمَ نْمُ ةٍ، تَ يرَ غِ ةٍ صَ يْرَ ــجَ ةٍ أَوْ شُ يرَ غِ بْتَةٍ صَ نَ

ةٍ. رَ جَ ، أَوْ شَ بِيرٍ كَ

                    
        

                
               
            

       

    

  

      

            
           

              
        

 päÉ nÑ sæ∏ pd oç oó rënJ »`` pà sdG päG nôt« ö sàdG o™ sÑ nà nJnCG    
. pπ rµ s°ûdG » pa pá në s°V nƒ oªdG pΩÉ nb rQnC’G pπ o°ùr∏ n°ù nJ pÖ n°ù në pH
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مٌّ في  هِ رٌ مُ وْ ا دَ هَ كِيَّــةِ لَ ةِ الزَّ ائِحَ اتُ الرَّ ةُ ذَ يلَ مِ ــارُ الجَ هَ األَزْ

 . نَ النَّبَاتَاتِ ثِيرٍ مِ رِ كَ اثُ تَكَ

ارَ  الثِّمَ ورَ وَ بُذُ نُ الْ وِّ كَ نَ النَّبَــاتِ يُ ءٌ مِ زْ كِيبٌ أَوْ جُ رْ ةُ تَ رَ هْ الزَّ
ورِ  بُذُ ينِ الْ وِ ارٌ لِتَكْ هَ ــا أَزْ دُ فِيهَ تِي يُوجَ النَّبَاتَاتُ الَّ يَانًا. وَ أحْ
 : أَينِ زْ لَى جُ ةُ عَ رَ هْ ي الزَّ تَوِ تَحْ . وَ ةَ يَّ رِ هْ ى النَّبَاتَاتِ الزَّ ــمَّ تُسَ
ءُ  زْ . الْجُ ورِ بُــذُ ينِ الْ وِ لى تَكْ انِ عَ دَ ــاعِ ، يُسَ يٍّ ثَوِ أُنْ يٍّ وَ رِ كَ ذَ
يُنْتِجُ  يُّ فَ ثَوِ ءُ اْألُنْ ــزْ ا الْجُ ، أَمَّ احِ بُوبَ اللَّقَ نْتِجُ حُ يُّ يُ ــرِ كَ الذَّ

. اتِ يْضَ البُوَ

يِّ  ثَوِ ءِ األُنْ زْ يِّ إِلَى الْجُ رِ كَ ءِ الذَّ زْ نَ الْجُ احِ مِ بُوبُ اللَّقَ لُ حُ نْتَقِ تَ
احِ  يَ يقِ الرِّ نْ طَرِ  عَ رَ ةٍ ألُخْ رَ هْ نْ زَ ا، أوْ مِ ــهَ سِ ةِ نَفْ رَ هْ فِي الزَّ

 . لُ نْها النَّحْ مِ ، وَ اتِ رَ شَ أَوِ الْحَ

يِّ إِلَى  رِ كَ ءِ الذَّ ــزْ نَ الْجُ احِ مِ بُوبِ اللَّقَ الُ حُ تِقَ ى انْ ــمَّ يُسَ وَ
احِ  بَّةُ اللَّقَ جُ حَ مِ نْدَ يحِ تَ دَ التَّلْقِ عْ بَ . وَ يحَ قِ يِّ التَّلْ ثَــوِ ءِ األُنْ زْ الْجُ
نُ  وَّ تَكَ ، تَ ةِ ريَّ هْ . في النَّبَاتَاتِ الزَّ ةَ رَ نا البَذْ وِّ ا لِيُكَ عً ةُ مَ يْضَ بُوَ الْ وَ
ءٌ فِي النَّبَاتِ  زْ كِيبٌ أَوْ جُ رْ ــرةُ تَ الثَّمَ . وَ ورِ لَ البُذُ وْ ارُ حَ الثِّمَ

. ورَ بُذُ هِ الْ لَ اخِ لُ دَ مِ يَحْ

              
←              

       ٥٦



     
ا إِلَى  هَ يقَ ــدَ طَرِ دَّ أَنْ تَجِ ةُ الَ بُ رَ نْبُــتَ البَذْ بْلَ أَنْ تَ قَ
طُ بَعْضُ  ــقُ ؟ تَسْ ةِ بَ لُ إِلَى التُّرْ يْــفَ تَصِ . فَكَ ةِ بَ التُّرْ
ورُ فِي  ى البُذُ بْقَ تَ ، وَ لَّــلُ تَتَحَ ضِ فَ لَى األَرْ ارِ عَ الثِّمَ
بَاتِ  ورُ نَ ا بُذُ نْهَ مِ - وَ ورِ ا أَنَّ بَعْضَ البُــذُ مَ ، كَ ةِ بَ التُّرْ
مُ  ــهِ لِكَ تُسْ ذَ . كَ اءُ المَ احُ وَ يَ لُها الرِّ نْقُ - يَ نْظَــلِ الحَ
زِ  وْ ورُ الجَ بُذُ ا؛ فَ ورِ أَيْضً لِ البُــذُ انَاتِ فِي نَقْ يَوَ الحَ
ورُ  لَّقُ البُذُ تَعَ تَ . وَ ةِ بَ بُ فِي التُّرْ ــنَاجِ ا السَّ فِنُهَ دْ ثَالً تَ مَ
انٍ  كَ لُ إِلَى مَ تَنْتَقِ ، فَ انِ يَوَ وِ الحَ رْ اكِ بِفَ ــوَ اتُ األَشْ ذَ
رُّ  ، تَمُ ارَ انَــاتُ الثِّمَ يَوَ لُ الحَ ــأْكُ ا تَ مَ نْدَ عِ . وَ يــدٍ دِ جَ
إِلَى  ا  تِهَ الَ عَ فَضَ جُ مَ رُ ا، وتَخْ هَ ــامِ سَ ورُ في أَجْ البُذُ

و. نْمُ يْثُ تَ ةِ حَ بَ تُرْ الْ
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. ةٌ رَ يَ ثَمَ هِ ا فَ ؛ لِذَ ورِ ذُ ى البُ لَ مُ عَ اطِ مَ ي الطَّ تَوِ تَحْ

        ٥٧



            
ياةِ  لُ حَ احِ رَ يَ مَ يَاةِ هِ ةُ الْحَ رَ وْ . دَ يَاةِ النَّبَاتِ ةَ حَ رَ وْ ى دَ ــمَّ هُ يُسَ رُ اثُ تَكَ هُ وَ وُّ نُمُ إِنْباتُ النَّبَاتِ وَ
 . ةِ بَ نَ التُّرْ ا مِ ءً زْ يرُ جُ يَصِ ، وَ كُ تََََفكَّ يَ وتُ وَ ، ثُمَّ يَمُ رُ اثَ تَكَ يَ و وَ نْمُ إِنَّ النَّبَاتُ يَ ؛ فَ يِّ لُوقِ الْحَ خْ مَ الْ

. وِّ لَى النُّمُ  عَ رَ بَاتَاتٍ أُخْ دُ نَ يُساعِ ، وَ ةِ بَ اءً إِلَى التُّرْ ذَ يفُ غِ ذا يُضِ هَ وَ

لُ  تَمِ كْ مُ . والنَّبَاتُ الْ وِّ لَ النُّمُ تَمِ كْ ا مُ بَاتً يرَ نَ ةٍ إِلَى أَنْ تَصِ رَ نْ بَذْ و مِ نْمُ ؛ تَ ةٌ يَّ رِ هْ ظَمُ النَّبَاتَاتِ زَ عْ مُ
. ةً يدَ دِ ا جَ ورً نُ بُذُ وِّ كَ يُ رُ وَ اثَ تَكَ وِّ يَ النُّمُ

           

     
                    

                     

           
                  

     

          
     

           
           
             

       
       

       ٥٨



      

       oäÉ`` nJÉ nÑ sædG tô`` oª nJ
. nè n°† ræ nJ nh nƒ oª ræ nà pd     

 nø pe          ƒ oª ræ nJ
. pQh oò oÑdG

    
 ¬oà rªs∏ n© nJ É ne É n¡« pa o¢ü uîndoCG , pπ rµ`` s°ûdG »a pá næ s« nÑ oª rdÉc ká sj pƒ r£ ne oπ nª rYnCG

. päÉÑ sædG pIÉ« nM päGQ rh nO rø nY

           

؟ يحِ ودُ بالتَّلْقِ صُ قْ مَ ا الْ  مَ       

. ةً يرَ غِ بْتَةً صَ بِحَ نَ ةُ لِتُصْ رَ و البَذْ نْمُ يْفَ تَ  كَ     
o∫ shnC n’G

oô« pNnC’G

p»dÉsàdG

اناتُ  يَوَ دُ الْحَ اعِ يْفَ تُسَ  كَ         
؟ ةَ يَّ رِ هْ النَّبَاتَاتِ الزَّ

ءُ  زْ جُ ــا   مَ              
؟ ورَ نْتِجُ الْبُذُ ي يُ النَّبَاتِ الِّذِ

ارُأ - هَ األَزْ
اقُب- السَّ
اقُج- رَ األوْ
ورُد- ذُ الْجُ

النَّبَاتَاتُ  و  نْمُ تَ يْفَ   كَ        
؟ اثَرُ تَكَ تَ وَ

    


 

         
 kI nô r≤ pa oÖoà rc nCG nh ,» pà r« nH n∫ rƒ nM ƒ oª ræJ » pà sdG päÉ nJÉ nÑ næ sdG ṕ Gƒ rf nCG nó nMnCG oQÉ nà rNnCG

 . päÉ nÑ sædG G nò ng pIÉ n« nM nI nQh nO oí u°V nƒ oJ kI nô« p°ü nb

     
 oº`` o°S rQnCG sº oK ,» pd põ ræ ne rhnCG » pà`` n°S nQ ró ne pá n≤j pó nM » pa mQÉ ng rRCG rø nY oå nërHnCG

.» pH ká s°UÉ nN mQÉ ng rRnCG ná nM rƒ nd

                

   ٥٩



                 
نْ  ةِ عَ ابَ ا؟ لِإلِجَ دً ارِ ونُ الطَّقسُ بَ ا يَكُ مَ نْدَ ورُ عِ وَ البُذُ نْمُ كِنُ أَنْ تَ مْ لْ يُ . هَ بَاتَاتٍ ورُ إِلَى نَ ــو البُذُ نْمُ يْفَ تَ تُ كَ تعلَّمْ
مْ إِلَى  تَهُ ئِلَ وا أَسْ لُ وِّ اتِ لِيُحَ لُومَ عْ هِ المَ ذِ وا هَ مُ دَ ــتَخْ ، ثمَّ اسْ نِ النَّباتَاتِ هُ عَ فُونَ رِ عْ ا يَ اءُ بِمَ لَمَ أَ العُ دَ هِ بَ ذِ هَ ةٍ كَ ــئِلَ أَسْ

.          َلِك لِذَ . وَ يبِ رِ ابِلةٍ لِلتَّجْ تٍ قَ االَ حَ

   ←
رُ فِي  ثِّ ؤَ ةِ تُ ارَ رَ ةُ الحَ جُ رَ انَتْ دَ ا كَ ا إِذَ فَ مَ رَّ هــا؛ ألَتَعَ تِبَارُ كِنُنِي اخْ مْ ةً يُ لَ مْ عُ جُ  فِإنَّني أَضَ       ــا مَ نْدَ عِ
ءِ  وْ لَى ضَ لِ النَّباتُ عَ صُ مْ يَحْ ا لَ : إِذَ ثْلَ ضيَّةً مِ نَ فَرْ وِّ ُكَ هُ ألِ فُ رِ ا أَعْ لَى مَ ــدُ عَ تَمِ لِكَ أَعْ ا فِي ذَ أَنَ . وَ وِّ النَّبَاتِ أَمْ الَ نُمُ

. وَ نْمُ لَنْ يَ سِ فَ مْ الشَّ

اعِ  دِ أَنْوَ عِ أَحَ ضْ هُ بِوَ الَ ةِ أَعْ ورَ كُ ذْ يَّةِ المَ ضِ رْ تِبَارُ الفَ كِنُكَ اخْ مْ يُ . وَ تِبَارِ ةُ لِالخْ ابِلَ يَّةُ القَ ضِ رْ يَ الفَ يِّدةُ هِ يَّةُ الجَ ضِ رْ الفَ
يَّةُ إِلَى  ضِ رْ تَاجُ الفَ ظَاتِي. تَحْ حَ الَ لُ مُ جِّ أُسَ ظُ وَ حِ ، ثُمَّ أُالَ سِ ــمْ ءِ الشَّ وْ تَ ضَ رَ تَحْ عٍ آخَ نَوْ ، وَ النَّبَاتَاتِ فِي الظَّالمِ

. اتِ يِّرَ تَغَ نَ المُ وُّ النَّباتِ مِ نُمُ سِ وَ مْ ءُ الشَّ وْ ، ضَ هُ الَ ثَالِ أَعْ ي المِ . فَفِ اتِ يِّرَ تَغَ يدِ المُ دِ تَحْ

   ←
ا. يْهَ لَ ةِ عَ بَ رِ اءِ التَّجْ رَ يَّةَ بِإِجْ ضِ رْ تَبِرُ الفَ ، ثُمَّ أَخْ وَ ورُ لِتَنْمُ يْهِ البُذُ تَاجُ إِلَ ا تَحْ لَ مَ وْ  حَ       
                                     

ةِ  عَ رْ ةِ فِي سُ ارَ رَ ةُ الحَ جَ رَ رُ دَ ثِّ ؤَ لْ تُ الِ اآلتِي: «هَ ــؤَ لَ السُّ وْ يَّةً حَ ضِ نْ فَرْ وِّ ، ثُمَّ أُكَ ورِ نِ البُذُ هُ عَ فُ رِ ا أَعْ رُ فِيمَ   أُفَكِّ
ورَ  تَُ بُذُ عْ رَ ا زَ ــ: "إِذَ أُ بـِ دَ ؟» أَبْ ءِ الَّ ورِ البَــازِ ــوِّ بُذُ نُمُ

إِنَّ .....". دٍ فَ ارِ يصٍ بَ ءِ فِي أَصِ الَّ البَازِ
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لٍّ  ورٍ فِي كُ ثَ بُذُ عُ ثَــالَ أَضَ ، وَ طِبَتَيْنِ ــافٍ رَ تَيْ نَشَّ قَ رَ ي وَ     أَطْــوِ
، ثُمَّ أُغلِقُ  ستِيكِيٍّ افٍ فِي كِيسٍ بِالَ ةِ نَشَّ قَ رَ لَّ وَ عُ كُ ا، ثُمَّ أَضَ مَ نْهُ مِ

. يْنِ الكِيسَ

عُ الكِيسَ  أَضَ ، وَ لُوءٍ بِالثَّلْجِ مْ وبٍ مَ ــيْنِ فِي كُ دَ الكِيسَ عُ أَحَ    أَضَ
. غٍ ارِ ـلِّينِ فَ نَ الفَ وبٍ مِ رَ فِي كُ اآلخَ

. امٍ ةِ ٤ أَ يَّ دَّ أْسٍ لِمُ لِّ كَ ورِ فِي كُ بُذُ وَّ الْ قُبُ نُمُ     أَرْ

ي          تَائِجِ مُ نَ عَ ــلْ تَدْ . هَ اهُ نَ لِ أَدْ وَ دْ ـي فِي الجَ ظَاتـِ حَ الَ لُ مُ ــجِّ          أُسَ
يَّتِي؟ ضِ فَرْ

 

   ←
ةٍ  عَ رْ ورُ بِسُ نْبِتُ البُذُ : هلْ تُ ثْلِ  مِ رَ ةٍ أُخْ ئِلَ نْ أَسْ ةُ عَ ابَ جَ كِنُنِي اإلِ مْ ا يُ . لِذَ اءِ لَمَ ثْلَ العُ رُ مِ يْفَ أُفَكِّ تُ كَ لَّمْ عَ اآلنَ تَ
ةً  بَ رِ مْ تَجْ مِّ ، ثُمَّ أُصَ الِ ــؤَ ا السُّ ذَ لَ هَ وْ  حَ       ؟ اءِ ضَ انِ المُ كَ ظْلِمِ أَمْ فِي المَ انِ المُ كَ بَرَ فِي المَ أَكْ

. يَّةِ ضِ رْ هِ الفَ ذِ تِبَارِ هَ الخْ
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عٌ  دَ فْ يْبَة ضِ نَ أَنَّ أَبَــا ذُ ، وَ ةً يرَ غِ ةً صَ قَ رَ انَــتْ يَ ــةَ كَ اشَ رَ لَمْ أَنَّ الفَ عْ لْ تَ هَ
لْ  لَكِنْ هَ ا، وَ هَ وِّ نَاءِ نُمُ ةٍ فِي أَثْ بِيرَ يُّراتٍ كَ انَاتُ بِتَغَ يَوَ رُّ الْحَ ؟ تَمُ يرٌ غِ صَ

ا؟ هَ سِ ةِ نَفْ يقَ ا بِالطَّرِ لُّهَ انَاتُ كُ يَوَ يَّرُ الْحَ تَغَ تَ

يَ  هِ دُ وَ انَاتِ تُولَ يَوَ ــضُ الْحَ بَعْ ؛ فَ ةٍ تَلِفَ خْ قٍ مُ انَاتُ بِطُرُ يَوَ يَّــرُ الْحَ تَغَ تَ
ا  نُهَ وْ ا أَوْ لَ لُهَ كْ يَّرُ شَ تَغَ يْثُ يَ ؛ حَ ةً تَلِفَ خْ ونُ مُ  تَكُ رَ أُخْ ا. وَ هَ اءَ ــبِهُ آبَ تُشْ
يَّرُ  تَغَ تِي يَ ةُ الَّ يقَ الطَّرِ . وَ ةٌ يدَ دِ زاءٌ جَ ا أَجْ هَ نُ لَ وَّ تَكَ دْ تَ قَ ا، وَ هَ وِّ نَاءِ نُمُ فِي أَثْ

. يَاتِهِ ةِ حَ رَ وْ نْ دَ ءٌ مِ زْ يَ جُ رِ هِ مُ عُ هِ فِي الْ مِ دُّ قَ عَ تَ انُ مَ يَوَ بِها الْحَ

لَّلُ  تَحَ يَ وتُ وَ ، ثُمَّ يَمُ رُ اثَ تَكَ يَ هُ وَ ــوُّ لُ نُمُ تَمِ كْ يَ و وَ نْمُ يَ دُ وَ ولَ انُ يُ يَوَ الْحَ
ذائِيَّةً إِلَى  وادَّ غِ يفُ مَ لِكَ يُضِ بِذَ ، وَ ةِ بَ نَ التُّرْ ا مِ ءً زْ يرُ جُ يَصِ ، فَ هُ ــمُ سْ جِ

. وَ  لِتَنْمُ رَ يَّةٌ أُخْ لُوقَاتٌ حَ خْ ا مَ نْهَ يدُ مِ تَفِ ةِ تَسْ بَ التُّرْ
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؛  لَ وُّ ى التَّحَ مَّ لِيَّةٍ تُسَ مَ لِ عَ الَ نْ خِ ا مِ يَاتِهَ ةِ حَ رَ وْ نَاءِ دَ ا فِي أَثْ لُهَ ــكْ يَّرُ شَ تَغَ انَاتِ يَ يَوَ بَعْضُ الحَ
تِي  ، الَّ ةِ ا بِالبَيْضَ يَاتِهَ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ ؛ إِذْ تَ لِ وُّ ةِ التَّحَ لَ حَ رْ رُّ بِمَ اتِ تَمُ رَ شَ بَعْضُ الحَ ائِيَّاتُ وَ مَ البَرْ فَ
فٍ  اطَةٌ بِغِالَ حَ ظَمُ البُيُوضِ مُ عْ مُ . وَ يرُ غِ انُ الصَّ يَوَ يْهِ الحَ تَاجُ إِلَ ي يَحْ ذِ اءِ الَّ ذَ لَى الغِ ي عَ تَوِ تَحْ

 . انِ يَوَ ةِ الحَ ايَ مَ يٍّ لِحِ جِ ارِ خَ

 . جُ رُ يَخْ ، وَ ةَ يرُ البَيْضَ غِ قِسُ الصَّ فْ افِيَةٍ يَ ةٍ كَ جَ رَ ةِ لِدَ لَ البَيْضَ اخِ يرُ دَ غِ انُ الصَّ يَوَ و الحَ نْمُ ا يَ مَ نْدَ عِ
 . هِ يْ وَ بِهُ أَبَ شْ ا يُ هَ نْدَ عِ ، وَ بُرُ كْ يَ و وَ نْمُ قْتِ يَ ورِ الوَ رُ عَ مُ مَ ! وَ هِ يْ وَ بِهُ أَبَ شْ انُ الَ يُ يَوَ ونُ الحَ ئِذٍ يَكُ نْدَ عِ

ا. هَ ارِ غَ تَنِي بِصِ عْ اتِ الَ تَ رَ شَ الحَ ائِيَّاتِ وَ مَ ظَمُ البَرْ عْ ومُ
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 . رُ بِالبُيُوضِ اثَ تَكَ ا؛ فَهيَ تَ يَاتِهَ اتِ حَ رَ وْ يُورُ فِي دَ الطُّ اكُ وَ مَ األَسْ فُ وَ احِ وَ هُ الزَّ ابَ تَشَ تَ
ا  هَ يُوضَ اكُ بُ مَ عُ اْألَسْ ، فِيما تَضَ ةٍ افَّ ضٍ جَ لَى أَرْ ا عَ هَ يُوضَ عُ بُ فَ تَضَ احِ وَ لَكِنَّ الزَّ وَ
ا إِلَى أَنْ  يْهَ لَ ــدُ عَ قُ رْ تَ ا، وَ هَ يُوضَ ةِ بُ ايَ مَ ــا لِحِ اشً شَ تَبْنِي أَعْ يُورُ فَ ا الطُّ . أَمَّ اءِ مَ ـي الْ فـِ
يْهِ  تَاجُ  إِلَ ــا يَحْ لِّ مَ لى كُ ي عَ تَوِ تِي تَحْ ــةِ الَّ بَيْضَ لَ الْ اخِ انُ دَ يَوَ ــو الْحَ نْمُ . يَ قِسَ فْ تَ

. جُ رُ ةَ ويَخْ بَيضَ يرُ الْ غِ قِسُ الصَّ فْ افِيَةٍ يَ ةٍ كَ جَ رَ و لِدَ نْمُ ما يَ نْدَ عِ ، وَ لِيَعِيشَ

ا  مَ نْدَ ا عِ هَ اءَ بِهُ آبَ يَ تُشْ ؛ فَهِ لِ وُّ ةِ التَّحَ لَ حَ رْ يُورُ بِمَ الطُّ اكُ وَ ــمَ األَسْ فُ وَ احِ وَ رُّ الزَّ الَ تَمُ
. قِسُ فْ تَ
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ةُ  يرَ غِ ــفُ الصَّ احِ وَ و الزَّ نْمُ قْتِ تَ ورِ الوَ ــرُ عَ مُ مَ وَ
كِنُ أَنْ  مْ ا يُ هَ نْدَ . عِ بُــرُ تَكْ يُورُ وَ الطُّ اكُ وَ ــمَ األَسْ وَ
تَنِي  عْ تَ اكِ الَ  مَ األَسْ وَ فِ  احِ وَ الزَّ ظَمُ  عْ مُ وَ  . رَ اثَ تَكَ تَ
ا  كِنُهَ مْ ارَ يُ غَ َنَّ الصِّ ؛ ألِ ــسَ قِ فْ دَ أَنْ تَ عْ ا بَ هَ ارِ غَ بِصِ
يُورِ  ظَمُ الطُّ عْ ا مُ ا. أَمَّ ــهَ سِ ا بِنَفْ ائِهَ ذَ نْ غِ ثُ عَ البَحْ
لَى  ةً عَ ــادِرَ بِحَ قَ تَّــى تُصْ ــا حَ هَ ارِ غَ ـي بِصِ تَنـِ تَعْ فَ

ا. هَ سِ ا بِنَفْ هَ اءَ ذَ دَ غِ تَجِ ، وَ انِ يَرَ الطَّ
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ا  هَ ارِ غَ يِيَّاتُ بِصِ ـي الثَّدْ تَنـِ عْ تَ ا. وَ تِهَ دَ الَ نْذُ وِ ا مُ هَ اءَ ــبِهُ آبَ ارُ تُشْ غَ الصِّ ا. وَ هَ ارَ غَ يِيَّاتُ صِ لِدُ الثَّدْ تَ
ورِ  رُ عَ مُ مَ . وَ ا لِلكِبَارِ ــابِهً شَ بِحَ مُ ، لِيُصْ هِ جْ لُ الوَ ــكْ يَّرُ شَ تَغَ ارُ يَ غَ بُرُ الصِّ كْ ا يَ مَ نْدَ عِ ا. وَ هَ مُ تُطْعِ وَ

ا. ارً غَ بَ صِ رُ لِتُنْجِ اثَ تَكَ تَ ا، وَ هَ سِ لَى نَفْ ةً عَ دَ تَمِ عْ لَّمُ لِتَعِيشَ مُ تَعَ قْتِ تَ الوَ
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ٌر وَّ �ٌص ُم�صَ ُمَلخَّ

ُكلُّ َنْوع ِمَن الَحَيَواَناِت َلُه َدْوَرُة 
اُت  ��ٌة ِب��ِه. الَبرَماِئيَّ َحَياٍة َخا�صَّ

َتُمرُّ ِبَمْرَحَلِة التََّحوُِّل.

ُي��وِر  َوالطُّ َواِح��ِف  الزَّ ُمْعَظ��ُم 
 . الَبْي���ضَ َتْفق���ُض  َوالأَ�ْص��َماِك 
َواِحُف َواالأَ�ْصَماُك ال َتْعَتِني  الزَّ

َغاِرَها. ِب�صِ

اِت  ْدِييَّ َغاُر الثَّ َيْعَتِمُد �صِ
َن  َعَلى اآباِئَها َحتَّى َتَتَمكَّ

وِل َعَلى ِغَذاِئَها  ِمَن الُح�صُ
ِبَنْف�ِصَها.

ُم اأَْفَكاِري  : اأَُنظِّ
�ُض ِفيَها ما َتَعلَّْمُته  ��ْكِل، اأَُلخِّ َنِة في ال�صَّ ًة كاْلُمَبيَّ اأَْعَمُل َمْطِويَّ

َعْن َدْوراِت َحَياِة اْلَحَيَواَناِت.

َدْورَاُت َحيَاِة الَْحيَواناِت
اُت اْلَبرَماِئيَّ

َماُك َواِحُف َواْلأَ�سْ الزَّ
الطيوُر

اُت ْدِييَّ الثَّ

ُث واأَْكُتُب ُر َواأََتَحدَّ اأَُفكِّ

ِل؟ الُمْفَرَداُت. َما الَمْقُصوُد بِالتََّحوُّ  1 

فِي  َمَراِحَل  َثَلَث  بِالتَّْرتِيِب  َتاُبُع. َأْذُكُر  التَّ  2 

ِة.    َلْحَفاِة اْلَبْحِريَّ َدْوَرِة َحياِة السُّ

ُل ااَلأَوَّ

االأَِخيُر

التَّالِي

اِقُد. َهْل َيُمرُّ اإِلْنَساُن بَِمْرَحَلِة  ْفِكيُر النَّ التَّ  3 

ُح إَِجاَبتِي.    ِل؟ ُأَوضِّ التََّحوُّ

ِحيَحَة. اْلَحَيــواُن  ال�صَّ الإَِجاَب��َة  اأَْخَت��اُر   4 

ْحلِيََّة فِي َدْوَرِة الَحَياِة، ُهَو: الَِّذي ُيْشبُِه السِّ

َلْحَفاُةأ - َالسُّ
اْلَماِعُزب-
َباُبج- الذُّ
َمَكُةد- السَّ

. َكْيَف َتنُْمو اْلَحَيَواَناُت  وؤاُل الأَ�َصا�ِص��يُّ ال�صُّ  5 

َوَتَتَكاَثُر؟

ًة اأَْكُتُب ِق�صَّ
ِتي َتْحُدُث  َغيَُّراِت الِّ . اأَْكُتُب َعِن التَّ ًل َلَديَّ اأْخَتاُر َحَيَواًنا ُمَف�صَّ

َلُه في اأْثَناِء َدْوَرِة َحَياِتِه.

َلًة اأَُحلُّ َم�ْصاأَ
َغاٍر ُكلَّ �َص��َنٍة. َم��ا اأََقلُّ َعَدٍد  ْنث��ى اْلَفْه��ِد َما َبْي��َن 3-5 �صِ َتِل��ُد اأُ

ْن َتِلَدُه؟  ْكَثُر َعَدٍد ُيْمِكُن اأَ ناٍث، َوَما اأَ ُيْمِكُن اأَْن َتِلَدُه َخْم�ُض اإِ

ةُةُ اباَبَ تَتَ الكالِكِ وموُم ُ وَوَ لُلُ اتاُتُ  العالُعُ ييََّّ ا�سا�ِسِ يَيَ ررِِّّ الاْلْ وموُمُ  وَوَ لُلُ   العالُعُ
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لِي؟  وْ نْ حَ يَوانَاتُ مِ ونَ الْحَ بُّ أَنْ تَكُ لْ أُحِ هَ

؟ ةٍ انَاتٍ أَلِيفَ يَوَ تَنِي فِيهِ بِحَ ا أَعْ تِعً مْ تًا مُ قْ يَ وَ بُّ أَنْ أَقْضِ لْ أُحِ هَ

 . مْ هُ نَةً لَ هْ انَاتِ مِ يَوَ يبِ الْحَ رِ نْ تَدْ ذُ بَعْضُ النّاسِ مِ تَّخِ يَ

مْ  هُ ضُ بَعْ ؛ فَ ةٍ تَلِفَ خْ الٍ مُ مَ ونَ بِأَعْ ومُ قُ انَاتِ يَ يَوَ بُو الْحَ رِّ دَ ؟ مُ مْ هُ دَ ونَ أَحَ كِنُ أَنْ أَكُ مْ لْ يُ فهَ
انَاتِ فِي  يَوَ ــعَ الْحَ ، أَوْ مَ ــبَاقِ يُولِ السِّ عَ خُ لُ مَ مَ عْ مْ يَ هُ ضُ بَعْ ، وَ يْدَ ورَ الصَّ قُ لِّــمُ الصُّ عَ يُ

 . ائِيَّةِ مَ اضِ الْ وَ األَحْ انِ وَ يَوَ ةِ الْحَ يقَ دِ حَ

ةٍ،  يِّدَ ةٍ جَ حَّ تَّعَ بِصِ أَتَمَ ا وَ بُورً صَ ا وَ ادِئً ونَ هَ بُ أَنْ أَكُ يَواناتٍ يَجِ بَ حَ رِّ دَ بِحَ مُ يْ أُصْ لِكَ وَ
 . انَاتِ يَوَ لُوكِ الْحَ ةٌ بِسُ فَ رِ عْ لِي مَ ، وَ لِ اصُ لَى التَّوَ الِيَةٌ عَ ةٌ عَ رَ دْ يَّ قُ دَ لَ وَ

←       
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 ƒ`` oª ræ nj n∞`` r« nc pIÉ`` n« nëdG oI nQ rh nO o∞`` p°ünJ
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 ِ يح قِ التَّلْ
لَ وُّ التَّحَ

ةٍ  يْضَ بَ
ةُ  رَ البَذْ

ةُ قَ اليَرَ
يَاةِ  ةَ الحَ رَ وْ دَ

احِ قَ بُوبَ اللِّ حُ
ـــــــــــــــــــــــــ. ـ  لِ كْ لَى شَ ا عَ هَ يَاتَ ائِيَّاتُ حَ بَرمَ أُ الْ بْدَ  تَ

ى  مَّ ـــلَ تُسَ احِ رَ يُّ بِمَ لُــوقُ الْحَ خْ مَ ـــرُّ الْ مُ  يَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ا  يـدً دِ باتًـا جَ نَ نَ ـــوِّ و لِيُكَ نْمُ ي يَ ذِ ءُ الَّ ـــزْ  الْجُ

ـوَ ــــــــــــــــــــــــــ . هُ

نْتِجُ ــــــــــــــــــــــــــ. ةِ  يُ رَ هْ رُ فِي الزَّ كَّ ذَ مُ ءُ الْ زْ  الْجُ

لَى  احُ النَّبَاتَات عَ يَ الرِّ اتُ وَ ــرَ شَ دُ الْحَ ــاعِ  تُسَ

لِيَّةِ ــــــــــــــــــــــــــ . مَ لِ عَ الَ نْ خِ رِ مِ اثُ التَّكَ

جُ  ـرُ تَخْ ةِ  ـرَ شَ الحَ ـــــةُ  يْضَ بَ ــسُ  قِ فْ تَ ا  مَ نْدَ  عِ

ا  ــــــــــــــــــــــــــ. نْهَ مِ

لُوقُ  خْ ا المَ ــرُّ بِهَ مُ تِي يَ اتِ الَّ يُّرَ ةُ التَّغَ ــلَ لْسِ  سِ

ه  ــــــــــــــــــــــــــــ . وِ نَاءَ نُمُ يُّ أَثْ الحَ
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لَ  احِ رَ رُ مَ كُ أَذْ يِيًّــا، وَ دْ ا ثَ انً يَوَ تَــارُ حَ  أَخْ      

 . يَاتِهِ ةِ حَ رَ وْ دَ
ةٍ  يرَ ةٍ قَصِ فُ فــي قِصَّ  أَصِ          

 . ارِ اكِ فِي البِحَ مَ يَاةِ األَسْ ةَ حَ رَ وْ دَ
 ، ضِ لى اْألَرْ ةٌ عَ جَ ةٌ ناضِ انَ مَّ طَتْ رُ قَ  إِذا سَ     
؟ اثُرِ لَى التَّكَ انِ عَ مَّ ةَ الرُّ رَ جَ لِكَ شَ دُ ذَ يْفَ يُساعِ فَكَ

يَاةِ  ةِ حَ رَ وْ بِيئَةُ فِي دَ رُ الْ ثِّ ؤَ يْفَ تُ  كَ        
؟ طَائِرٍ

ا  يُوضً بُ ةِ  يَّ رِ البَحْ اةِ  فَ لَحْ السُّ ثَى  أُنْ عُ   تَضَ     
ا  . أَمَّ ئَةٍ ــا إِلَى مِ هَ ارِ غَ دُ صِ دَ لُ عَ ــدْ يَصِ قَ ؛ فَ ةً ثًيرَ كَ
لُّ  تَنِي كُ عْ يْفَ تَ . كَ لِيلَةً ا قَ ارً غَ تَلِــدُ صِ دِ فَ هْ ثَى الفَ أُنْ

ا؟ هَ ارِ غَ ا بِصِ مَ نْهُ أُمٍّ مِ
هِ  ذِ هَ هُ  حُ ضِّ تُوَ ي  ــذِ الَّ ءُ  زْ الجُ ا   مَ

يَاةِ؟ ةِ الحَ رَ وْ نْ دَ ةُ مِ ورَ الصُّ

تَنِي  عْ اكُ تَ ــمَ َسْ األْ فُ وَ احِ وَ  الزَّ        
ةُ  بَارَ عِ هِ الْ ــذِ لْ هَ . هَ قِسَ فْ ــدَ أَنْ تَ ــا بَعْ هَ ارِ غَ بِصِ

تِي.   ابَ رُ إِجَ ؟ أُفَسِّ اطِئَةٌ ةٌ أَمْ خَ يحَ حِ صَ
لَةِ  حَ رْ ورِ بِمَ فُ صْ خُ العُ رُّ فَــرْ مُ  يَ        
؟  اطِئَةٌ أَمْ خَ ةٌ  يحَ حِ ةُ صَ بَارَ عِ الْ هِ  ذِ لْ هَ . هَ لِ وُّ التَّحَ

تِي.   ابَ رُ إِجَ أُفَسِّ
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←                        

                     

       

           

يْفَ  كَ ؟ وَ َيَّةُ لُوقَاتُ احلْ و املَخْ نْمُ يْفَ تَ  كَ

؟ ُ ريَّ تَغَ تَ

لُ  مِ ةِ يَحْ يَّ رِ هْ اءِ النَّبَاتَــاتِ الزَّ زَ ــنْ أَجْ ءٍ مِ زْ   أَيُّ جُ
؟  ورَ بُذُ الْ

اقُ . .     ب. السَّ ةُ قَ رَ   أ. الوَ
. ةُ رَ د. الثَّمَ رُ .     ذْ   ج. الجِ

         ٧٢
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: لِ اخِ نَ الدَّ ةِ مِ رَ اءَ الْبَذْ زَ حُ أَجْ ضِّ وَ اهُ يُ نَ لُ أَدْ كْ الشَّ ۱

؟  نِينُ ا الْجَ مَ

.أ.  نَ النَّبَاتِ يرٌ مِ غِ ءٌ صَ زْ جُ
.ب.  ضِ َرْ طْحِ األْ تَ سَ اقٌ تَحْ سَ
.ج.  ورَ بُذُ نَعُ الْ كِيبٌ يَصْ رْ تَ
. د.  اءَ ذَ غِ نَعُ الْ كِيبٌ يَصْ رْ تَ

اهُ  نَ لِ أَدْ كْ أَنْظُرُ إِلَى الشَّ ۲
ةَ  رَ وْ حُ دَ ضِّ وَ ي يُ الَّــذِ

: عِ دَ فْ يَاةِ الضِّ حَ

؟ لِ كْ ةٌ فِي الشَّ ودَ قُ فْ يَاةِ مَ لِ الْحَ احِ رَ  أَيُّ مَ

.أ.  ةُ بَيْضَ الْ
يْبَة.ب.  نَ أَبُو ذُ
.ج.  يرُ غِ عُ الصَّ دَ فْ الضِّ
وِ د.  لُ النُّمُ تَمِ كْ مُ عُ الْ دَ فْ الضِّ

نَاكَ  انَ هُ ا كَ ةِ إِذَ يَّ رِ هْ ثُ لِلنَّبَاتَاتِ الزَّ دُ ي يَحْ ا الَّذِ مَ ۳
؟  لِ نَ النَّحْ لِيلٌ مِ دٌ قَ دَ عَ

ورِ إِلَى أ.  بُذُ نَ الْ لِيالً مِ ا قَ دً ــدَ لُ عَ نْقُ تَ لُ وَ مِ تَحْ
ةٍ. يدَ دِ اكِنَ جَ أَمَ

.ب.  ارِ نَ الثِّمَ لِيالً مِ نْتِجُ قَ تُ
نْ  ج.  ثِيرٍ مِ لَــى كَ  عَ رَ اتٌ أُخْ ــرَ شَ  حَ ذَّ تَغَ تَ

. ارِ هَ َزْ يقِ األْ حِ رَ
. د.  ارِ نَ الثِّمَ ا مِ ثِيرً نْتِجُ كَ تُ

ا  يَاتِهَ ةِ حَ رَ وْ نَاءِ دَ اتِ فِي أَثْ ــرَ شَ الْحَ بَعْضُ لَّفُ غَ تُ  ٤
: ةِ لَ حَ رْ بَةٍ فِي مَ لْ ةٍ صُ رَ شْ بِقِ

.أ.  ةِ قَ يَرَ الْ
.ب.  وِّ ةِ النُّمُ لَ تَمِ كْ ةِ المُ رَ شَ الْحَ
اءِ.ج.  رَ ذْ عَ الْ
. د.  ةِ بَيْضَ الْ

  

      

    

 . اءَ ذَ غِ نَعُ الْ كِيبٌ يَصْ رْ تَ



          

ا:  هَ اجِ بِأَنَّ جَ الدَّ فِ وَ حِ الَ ارُ السَّ غَ فُ صِ تَّصِ تَ ٥

. أ.  ةِ بَيْضَ ا بِالْ هَ يَاتَ أُ حَ بْدَ تَ
ا.ب.  هَ سِ تَنِي بِنَفْ عْ تَ
.ج.  يشُ ا الرِّ هَ امَ سَ طِّي أَجْ غَ يُ
.د.  اءِ مَ فِي الْ ةِ وَ يَابِسَ لَى الْ يْشَ عَ عَ تَطِيعُ الْ تَسْ

حُ  ضِّ وَ لُ ١ يُ كْ يْنِ التَّالِيَيْنِ . الشَّ لَ ــكْ أَنْظُرُ إِلَى الشَّ  ٦
(ب)  تَيْنِ (أ) وَ لَ حَ رْ ــةِ فِي الْمَ اشَ رَ يَاةِ الْفَ ةَ حَ رَ وْ دَ
تَيْنِ  لَ حَ رْ حُ الْمَ ضِّ وَ لُ ٢ يُ ــكْ . الشَّ تَـــيْنِ ودَ قُ فْ المَ

. يْنِ تَ ودَ قُ فْ الْمَ

ةِ فِي  قَ ةُ الْيَرَ لَ حَ رْ ونَ مَ بُ أَنْ تَكُ لْ يَجِ - هَ
ا؟ اذَ لِمَ ةِ (ب)؟ وَ لَ حَ رْ ةِ (أ) أَمِ المَ لَ حَ رْ المَ

يَاةِ  ةِ حَ رَ وْ عَ دَ ةِ مَ اشَ رَ يَاةِ الْفَ ةَ حَ رَ وْ نُ دَ ارِ - أُقَ
 . ةِ اجَ جَ الدَّ

        
١٥٥٥٦٦
٢٦٤٦٦٥
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َنُموَذُج االْخِتباِر  )٢( 75

نموذُج اختباٍر )٢(

وَر الثََّلَث َتْســَتطِيُع َأْن  ُل َفاطَِمُة الصُّ 1    ِعنَْدَمــا َتَتَأمَّ
َبْيَن اْلَمْخُلوَقاِت  َتُقوَل ّأنَّ اْلَخَصائَِص اْلُمْشَتَرَكَة 

اْلَحيَِّة َعَلى التََّوالِي ِهي:

أ اْلَحَرَكُةأ-أالتََّكاُثُرأ-أالتَّْغِذَيُة.أ	.



نموذُج اختباٍر )٢(
ْسِم التَّالِي: ئِْيَسَة لِلنََّباِت َعَلى الرَّ ِد اْلَْجَزاَء الرَّ ٦   أ. َحدِّ

ْد َأيَّ  ب. ُتَســاِعُد َأْجَزاُء النََّباِت َعَلى َبَقائِــِه َحيًّا، َحدِّ
اْلَْجَزاِء َلَها اْلَوَظائُِف التَّالَِية:

و اْلُع�ضْ اْلَوِظيَفة

ْنُع اْلِغَذاِء �ضُ

ِة َنْقُل اْلَماِء َواْلأَْمَلِح اْلَمْعَدِنيَّ

ْرَبِة َباِت ِفي التُّ  َتْثِبيُت النَّ

٧  َمــاَذا َلو َكاَنــْت َخَليا اْلَحيواَنــات َتْحَتِوي َعَلى 
َبَلْســتِيَدات، َهْل َســُتْصبُِح َقــاِدَرًة َعَلى ُصنِْع 

ْر َذلَِك. ِغَذائَِها بِنْفِسَها؟ َفسِّ

ِل؟  8  أَّي اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة التَّالِيِة َيُمرُّ بَِمرَحَلِة التََّحوُّ
َو  إَِلى َأيِّ َطائَِفٍة َينَْتِمي َهَذا اْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ ؟

َفُة اْلُمْشــَتَرَكة َبيــَن َدوَراِت َحَياِة ُكلٍّ ِمْن:  9  َما الصِّ
َواِحِف َوالَْسَماِك؟ الطُُّيوِر َوالزَّ

أ ِل.	. وَنأبَِمْرَحَلِةأالتََّحوُّ َجِميُعأِصَغاِرَهاأَيُمرُّ



                                      

      

     



اِلُث ُل الثَّ اْلَف�صْ

َظاِم الِبيئيِّ ُة ِف النِّ َظاِم الِبيئيِّاملَْخُلوَقاُت الـَحيَّ ُة ِف النِّ املَْخُلوَقاُت الـَحيَّ

  َكْي��َف َت�ْص��َتِطيُع الَمْخُلوَقاُت 
ُة الَبَقاَء َحيًَّة ِفي ِبيَئاِتَها؟ الَحيَّ

....................... 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ُة َمًعا؟ َكْيَف َتَتَفاَعُل املَْخُلوَقاُت احَليَّ

اِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َكْيَف �َصاَعَدْت َتَراِكيُب اأَْج�َصاِم املَْخُلوَقاِت 

ِة َعَلى َبَقاِئَها؟ احَليَّ

ْهِيَئُة 78التَّ اِلُث ُل الثَّ 78َاْلَف�صْ



           

النِّظَامُ الْبِيئِيُّ
ــيَاءِ  األشْ يَّةِ وَ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ ةُ الْ وعَ مُ جْ مَ
دُ  ، ويَوجَ بِيئَةِ كُ فِي الْ ارَ تَشَ تِي تَ يَّةِ الَّ يْرِ الْحَ غَ

. لٌ يْنَها تَفاعُ بَ

طِنُ وْ الْمَ
دُ  تُوجَ . وَ يُّ لُوقُ الحَ خْ عِيشُ فِيهِ المَ انٌ يَ كَ مَ

. هُ اتُ اجَ فِيهِ حَ

ةُ الْغِذائِيَّةُ لَ لْسِ السِّ
دٍ  لُّ واحِ دُ كُ تَمِ عْ يَّةٍ يَ لُوقَاتٍ حَ خْ تِيْبٌ لِمَ رْ تَ

. يهِ ذِّ رِ فِي تَغَ َخَ لَى اآلْ نْها عَ مِ

ائِيَّةُ ةُ الْغِذَ بَكَ الشَّ
ائِيَّــةِ  ذَ غِ الْ ــلِ  سِ الَ السَّ ــنَ  مِ ــةٌ  وعَ مُ جْ مَ

. تَرابِطَةِ مُ الْ

يُّفُ التَّكَ
يُّ  لُوقُ الْحَ خْ مَ دُ الْ اعِ كِيبٍ يُسَ رْ لُوكٌ أَوْ تَ سُ

اءِ . بَقَ لَى الْ عَ

فِّي التَّخَ
لُوقَ  خْ نُ المَ كِّ مَ ، يُ يُّفِ الِ التَّكَ ــكَ دُ أَشْ أَحَ

. نًا فِي بِيئَتِهِ اء آمِ نَ البَقَ يَّ مِ الحَ

     ٧٩     ٧٩     ٧٩
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 . اهُ نَ لِ أَدْ كْ ا فِي الشَّ هَ دُ اهِ تِي أُشَ يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ ي بَعْضَ الْ ــمِّ أُسَ

؟  لَى بَعْضٍ ا عَ هَ ضُ دُ بَعْ تَمِ عْ يْفَ يَ كَ

لُ  تَفاعَ - تَ النَّبَاتَاتُ ادِعُ وَ فَ الضَّ يُورُ وَ ا الطُّ نْهَ مِ - وَ يَّــةُ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ
ءُ  وْ ا ضَ نْهَ مِ - وَ بِيئَــةِ يَّةِ فِي الْ يْرِ الْحَ ــيَاءِ غَ َشْ عَ األْ مَ

ا  عً لَ مَ كِّ - لِتُشَ الْماءُ ، وَ ةُ بَ التُّرْ سِ وَ مْ الشَّ
. بِيئِيَّ النِّظَامَ الْ

يَّةُ  الْحَ لُوقاتُ  خْ اْلمَ وَ  الْبِيئِيُّ  هُ النِّظَامُ 
طِن  وْ مَ الْ كُ في  ارَ تَشَ تَ تي  الَّ يَّةِ  الْحَ يْرُ  غَ وَ

. لٌ اعُ فَ يْنَها تَ دُ بَ جَ وْ يُ )، وَ بِيئَةِ (الْ

         

    
             

    
    

   
      

   
   
   

      

        
    

? oè pà ræ nà r°SnCG G nPÉ ne ? o± pô rYnCG G nPÉ ne  läG nOÉ n°T rQpEG

       ٨٢



ةِ  ابَ غَ اءِ أوِ الْ رَ حْ ا فِي الصَّ مَ ا كَ بِيرً ، أَوْ كَ ةٍ كَ ةٍ أوْ بِرْ رَ ــجَ عِ شَ ذْ ا في جِ مَ ا كَ يرً غِ بِيئِيُّ صَ ونُ النِّظَامُ الْ ــدْ يَكُ قَ وَ
اكُ  ــمَ ؛ فَاألَسْ بِيئيِّ ةٍ فِي النِّظامِ الْ تَلِفَ خْ يَّةُ فِي أَماكِنَ مُ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ تَعِيشُ الْ . وَ يطِ حِ مُ ــرِ أوِ الْ أَوِ البَحْ
يُّ  لُوقُ الحَ خْ عِيشُ فِيهِ المَ ي يَ ذِ انُ الَّ كَ وَ المَ ) هُ بِيئَةِ طِنُ (الْ وْ المَ ا. وَ هَ طِنًا لَ وْ دُّ مَ عَ ي يُ ذِ اءِ الَّ مَ تَعِيشُ فِي الْ
تَلِفُ  تِي تَخْ بِيئِيَّةِ الَّ ةِ الْ نَ األَنْظِمَ يدَ مِ دِ عَ ظُ الْ حِ فَ أُالَ ــوْ طِنِ سَ وْ فِي المَ . وَ يَّةَ اسِ اتِهِ األَسَ اجَ دُ فِيهِ حَ يَجِ وَ
لِّ  لِكُ ، وَ اءِ مَ تَ الْ ا تَحْ هَ ضُ بَعْ ، وَ ارِ أَوِ الثَّلْـــجِ جَ طًّى بِاألَشْ غَ ا مُ هَ ضُ بَعْ ، وَ افٌّ ا جَ هَ ضُ بَعْ ا؛ فَ هَ ائِصِ صَ فِي خَ

. تِي تَعِيشُ فِيهِ يَّةُ الَّ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ ، وَ هُ يِّزُ تِي تُمَ تُهُ الَّ بَ رْ تُ ، وَ اصُّ بِهِ هُ الْخَ نَاخُ نِظَامٍ مُ
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يَّةُ  لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ ؛ فَ هُ لُ تَناوَ ي يَ ذِ اءِ الَّ ــذَ غِ نَ الْ ةِ مِ لَى الطَّاقَ يُّ عَ لُوقُ الْحَ خْ مَ لُ الْ صُ يَحْ

. رَ لُوقٍ إلى آخَ خْ نْ مَ ةُ مِ لُ الطَّاقَ نْتَقِ ا تَ ذَ بِهَ ، وَ لَى بَعْضٍ ها عَ ضُ  بَعْ ذَّ تَغَ يَ

رِ  لَى اآلخَ نْها عَ لٌّ مِ دُ كُ تَمِ عْ تي يَ يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ تِيبَ الْ رْ ائِيَّةُ تَ ةُ الْغِذَ لَ لْسِ حُ السِّ ضِّ تُوَ وَ
. نْتِجَ مُ ةِ الْ لَ لْسِ يٍّ فِي السِّ لوقٍ حَ خْ لُ مَ ى أَوَّ مَّ يُسَ . وَ ائِهِ ذَ في غِ

تِي  الِبُ الَّ الطَّحَ لِكَ النَّبَاتَــاتُ وَ نْ ذَ مِ . وَ ــهِ سِ هُ بِنَفْ ذاءَ نَعُ غِ يٌّ يَصْ لُوقٌ حَ خْ ـجُ مَ نْتـِ الْمُ وَ
ائِها. ذَ نْعِ غِ ا فِي صُ هَ مُ دِ تَخْ تَسْ ، فَ سِ مْ ءِ الشَّ وْ نْ ضَ ةِ مِ لَى الطَّاقَ لُ عَ صُ تَحْ

لِكُ تَهْ سْ الْمُ . وَ لِكَ ــتَهْ سْ مُ غِذائِيَّةِ الْ ةِ الْ ــلَ لْسِ يُّ الثَّانِي فِي السِّ لُوقُ الحَ خْ مَ ى الْ ــمَّ يُسَ وَ
. رَ يَّةٍ أُخْ لُوقاتٍ حَ خْ لى مَ  عَ ذَّ تَغَ يٌّ يَ لُوقٌ حَ خْ مَ
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اتِ  لِكَ تَهْ سْ مُ لِي الْ يَ ، وَ اتٌ لِكَ تَهْ سْ لُّها مُ يَواناتُ كُ الْحَ وَ
لُوقَاتٌ  خْ يَ مَ هِ ، وَ تُ لِّالَ حَ ائِيَّةِ الْمُ ذَ غِ ةِ الْ لَ لْسِ فِي السِّ
ها  ــامَ سَ أجْ انَاتِ وَ يَوَ الحَ ا النَّبَاتَاتِ وَ ايَ قَ لِّلُ بَ يَّةٌ تُحَ حَ
نِيَّةً  دِ عْ ــا مَ ةِ أمْالحً بَ يــفُ إِلَى التُّرْ تُضِ تِها، فَ وْ ــدَ مَ بَعْ
بَعْضُ  تِ  لِّالَ حَ مُ الْ ــنَ  مِ . وَ ةً ديدَ ) جَ ــةً يَ ذّ غَ ادَّ مُ وَ (مَ

. انِ يدَ الدِّ ا وَ تِيريَ بَكْ اعِ الْ أَنْوَ
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 �أَْخَتِبُ َنْف�ِسي
�أَ�ْس��َتْنِتُج. َكْيَف ُيْمِكُن ِلَماِلٍك �ْلَحِزيِن �أَْن َيِعي���َش 

َفاِدُع؟ �إَِذ� �ْخَتَفِت �ل�ضَّ

�آِكُل  ْم  �أَ ُلُح��وٍم،  �آِكُل  ن��ا  �أَ اِقُد. َه��ْل  �لنَّ ْفِكي��ُر  �لتَّ
ي  �أَْع�ض��اٍب، �أَْم ِم��َن �ْلَمْخُلوَق��اِت �لُمْزَدِوَج��ِة �لتََّغ��ذِّ

�لَِّتي َت�����اأُْكُل �للُُّحوَم َو�لأَْع�َضاَب؟

َبَكُة �ْلِغَذ�ِئيَُّة؟ َما �ل�سَّ
َأْنـــَواٍع َعِديَدٍة ِمَن  ى َعَلى  َتَتَغذَّ اْلَحَيواَناِت  ُمْعَظُم 
اْلِغــَذاِء، َوِهَي ُجْزٌء ِمْن َسَلِســَل ِغَذائيَّــٍة. فَتْأُكُل 
َلْحَفاُة َمَثًل فِي َصباِح َيْوٍم األَْعَشاَب، َوفِي اْلَيْوِم  السُّ

التَّالِي َتْأُكُل َجَراَدَة الَماِء.

َبَكَة اْلِغذائيََّة.   َلِسِل اْلِغَذائيَِّة الشَّ ى َتَشاُبُك السَّ َوُيَسمَّ
َأْنُظُر  َأْدَناُه َشَبَكًة ِغَذاِئيًَّة فِي بِْرَكٍة.  ْكُل  ُح الشَّ َوُيَوضِّ
تِي َتتَِّجُه ِمــَن الطََّحالِِب إَِلى َمالٍِك  إَِلى األَْســُهم الَّ
َتْعَتِمُد  تِي  الَّ اْلَحيَُّة  اْلَمْخُلوَقاُت  ى  َوُتَســمَّ الَحِزيِن. 
َرئيٍس آِكَلِت  بَِشــْكٍل  النَّباَتاِت  ِغَذاِئَها َعَلــى  فِي 
تِي  ى اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة الَّ األَْعَشــاِب، َبْينَما ُتَســمَّ
َتْعَتِمــُد فِي ِغَذاِئَها َعَلى اْلَحَيَواَناِت بَِشــْكٍل َرِئيٍس 

آِكلِت اللُُّحوِم.

ُة ِفي ِبْرَكٍة َبَكُة �ْلِغَذ�ِئيَّ �ل�سَّ

�أَْع�ساٌب 

َطحاِلُب

َطحاِلُب

ِغْيَرٌة �َسَمَكٌة �سَ

�َسَمَكٌة َكِبْيَرٌة�َسَمَكٌة َكِبْيَرٌة

ْفَدٌع  �سِ

َماِلٌك �لَحِزيُن 

َجَر�َدٌة 

�أَْع�َساٌب�أَْع�َساٌب

�ُسَلْحَفاٌة 

��ٌة َبطَّ

َن�ْسٌر 

َحَلُزوٌن 

َجَر�َدُة �ْلَماِء

�أَيُّ �ْلَحَيَو�َناِت َياأُْكُل ُمْعَظَم �أَْنَو�ِع �ْلِغَذ�ِء؟
ِت��ي  �ْس��ُهِم الَّ �إِْر�َس��اٌد. اأَْنُظُر اإَِل��ى َع��َدِد الأَ

َتْنَتِهي ِعْنَد ُكلِّ َمْخُلوٍق.

ْكَل �أَْقَر�أُ �ل�سَّ

ى  َوُهنَاَك َحَيَواَناٌت َتْأُكُل َحَيَواَناٍت َوَنَباَتاٍت َوُتَســمَّ
ــَبَكِة اْلِغَذائيَِّة فِي  الَحَيَواَناِت الَقاِرَتَة. َأْنُظُر إَِلى الشَّ

ُف َبْعَض الحيوانات الَقاِرَتَة. ْكِل التَّالِي، َوَأَتَعرَّ الشَّ

َح�َسَرٌة

ْف�ِسيُر ْرُح َو�لتَّ 86�ل�سَّ



      

 oá s« nëdG  oäÉ`̀ nbƒ`̀ o∏`̀ rî`̀ nª`̀dG  oó`̀ pª`̀ nà`̀ r©`̀ nJ
    » pa m¢† r© nH ≈n∏ nY É n¡ o°† r© nH

. n¢û````« p© nJp r» nµd   

         oí``` u°V nƒ oJ
 n∞r« nc          

 p∫Ó pN rø pe oá nbÉ s£dG o≥ sa nó nà nJ
. u» pÄ« pÑdG pΩÉ n¶ uædG

      ø````e  wπ`` oc  oπ`` uµ n°û oJ
            

. ká s« pFG nò pZ mäÉ nµ nÑ n°T nh nπ p°SÓ n°S

    
 pø nY ¬oà rªs∏ n© nJ Ée É¡«a o¢ü uîndoCG , pπ rµ s°ûdG »a pá næ s« nÑ oª rdÉc ká sjƒ r£ ne oπ nª rYnCG

. pá s«FGò p̈ rdG päÉµ nÑ s°ûdG nh pás `«` pFG nò p̈ rdG pπ p°SÓ s°ùdG nh u» pÄ r« pÑdG pΩÉ n¶ uædG

           

؟   لِكاتِ تَهْ سْ مُ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ       

يُّ  لُــوقُ اَلْحَ خْ ــونُ المَ كُ يْفَ يَ  كَ       
؟ ائِيَّةٍ ذَ ةٍ غِ لَ لْسِ نْ سِ ثَرَ مِ نْ أَكْ ا مِ ءً زْ جُ
? oè pà ræ nà r°SnCG G nPÉ ne ? o± pô rYnCG G nPÉ ne läG nOÉ n°T rQpEG

نَ  مِ لٍّ  لِكُ كِــنُ  مْ يُ يْفَ   كَ          
 - اءٍ ــوَ دٍّ سَ لَى حَ - عَ انَاتِ يَوَ الْحَ النَّبَاتَاتِ وَ

؟    تِ لِّالَ حَ مُ لَى الْ ادُ عَ تِمَ االعْ

لُ  صُ  تَحْ           
: نََ ةِ مِ لَى الطَّاقَ اتِ عَ نْتِجَ ظَمُ الْمُ عْ مُ

سِأ  - مْ الشَّ
لِّالتِب- حَ مُ الْ
اتِج- سَ تَرِ فْ مُ الْ
ورِد - خُ الصُّ

لُوقَاتُ  خْ لُ المَ اعَ تَفَ يْفَ تَ  كَ       
ا؟ عً يَّةُ مَ الحَ

           

   
       

   
   

     
 oø u« nHoCG ká nM rƒ nd oº`` o°S rQ nCG nh ,» pà r« nH rø`` pe mÖj pô nb x» pÄ« pH mΩÉ``¶ pf rø nY oå`` në rHnCG
 » pa m¢† r© nH ≈n∏ nY É``¡ o°† r© nH oá s« nërdG oäÉ nbƒo∏ rî nªrdG oó`` pª nà r© nJ n∞`` r« nc É`` n¡« pa

. pΩÉ¶ uædG Gò ng

         
 oÖsJ nô nà nj É ne oÖ`` oà rcCG sº oK , x» pÄ r« pH mΩÉ`` n¶ pf rø pe m¿G nƒ`` n« nM nAÉ`` nØ pà rNG oπ`` s« nî nJCG

 . n∂ pd nP ≈n∏ nY
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ةِ  فَ رِ عْ ةَ البِيئِيَّةَ لِمَ ــاءُ األَنْظِمَ لَمَ سَ العُ رَ دْ دَ قَ . وَ اءِ ذَ نَ الغِ ةِ مِ لَى الطَّاقَ ــلُ عَ صُ يَّةَ تَحْ لُوقَاتِ الحَ خْ فُ أَنَّ المَ ــرِ أَعْ
ا؛  يْهَ لُو إِلَ صَّ تِي تَوَ ــاءُ بِالنَّتَائِجِ الَّ لَمَ لَ العُ اصَ ا. ثُمَّ تَوَ ائِهَ ذَ لَى غِ ةُ عَ تَلِفَ خْ يَّــةُ المُ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ صُ يْفَ تَحْ كَ

. مِ الَ نِ العَ لُّمِ عَ لَى التَّعَ دُ النَّاسَ عَ اعِ  يُسَ  
   ←

ا  نْهَ ، مِ الِيبَ ةِ أَسَ دَّ لُومِ بِعِ اتِ فِي العُ لُومَ عْ لُ المَ بَادُ تِمُّ تَ يَ ، وَ اتٍ لُومَ عْ نْ مَ يْهِ مِ لْتُ إِلَ صَّ ا تَوَ ئِي بِمَ الَ مَ عَ زُ  مَ   
. ومٍ سُ اتٍ أَوْ رُ حَ وْ لُ لَ مَ مُ أَوْ عَ سْ ةُ أَوِ الرَّ يثُ أَوِ الكِتَابَ دِ الحَ

   ←
ئِي.  الَ مَ عَ زُ  مَ    َّثُم ، بِيَّةِ شْ ي العُ اضِ ةِ بِالنِّظَامِ البِيئِيِّ لِألَرَ اصَّ اطِ بِتَنْظِيمِ البَيَانَاتِ الخَ ا النَّشَ ذَ أَقُومُ في هَ سَ
نَ  يْهِ مِ تَاجُ إِلَ ا تَحْ لَى مَ ــبِيَّةِ عَ شْ يَّةُ فِي البِيئَةِ العُ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ صُ يْفَ تَحْ اهُ كَ نَ لُ البَيَانَاتِ أَدْ وَ ــدْ حُ جَ ضِّ يُوَ وَ
ائِلَ  سَ بُ وَ رِّ أُجَ . سَ يلِ البَيَانَاتِ صِ ــائِلِ تَوْ سَ دَ وَ دُّ أَحَ عَ لُ يُ وَ دْ ؛ فَالجَ يَّةُ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ اعَ تَفَ يْفَ تَ كَ ، وَ ةِ الطَّاقَ

. رَ أُخْ

 . ائِيَّةِ ذَ ةِ الغِ ــلَ لْسِ ةَ السِّ ايَ حُ بِدَ ضِّ ةُ تُوَ ورَ ؛ فَالصُّ ائِيَّةٍ ذَ ةٍ غِ ــلَ لْسِ طَّطٍ لِسِ خَ لِ مُ مَ يلُ البَيَانَاتِ بِعَ صِ كِنُ تَوْ مْ   يُ
. يحٍ حِ تِيبٍ صَ ةِ بِتَرْ ثَ يَّةِ الثَّالَ لُوقَاتِ الحَ خْ ةِ المَ افَ هُ بِإِضَ لُ مِ أُكْ ، وَ طَّطَ خَ ا المُ ذَ خُ هَ أَنْسَ سِ

             

                  

بُ شْ سِالعُ مْ الشَّ

بَانُ لِالثُعْ قْ أْرِ الحَ فَ

رُ بَانِاَلنِّسْ الثُعْ

لِ قْ أْرُ الحَ بِفَ شْ العُ
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مِ  رَ ــخِ الهَ لِكَ بِنَسْ ذَ ائِيًّا، وَ ذَ ــا غِ مً رَ لُ هَ مَ . أَعْ ــلُ اصَ   أَتَوَ
ا  اتِ بِمَ اغَ رَ بِئَــةِ الفَ أَقُومُ بِتَعْ ، وَ لِ ــكْ ــحِ فِي الشَّ ضَّ وَ المُ

ا. بُهَ نَاسِ يُ

لُوقٍ  خْ لِّ مَ نِيفَ كُ ا تَصْ حُ فِيهَ ضِّ ةً أُوَ رَ تُبُ فِقْ . أَكْ لُ اصَ  أَتَوَ

حُ  ضِّ أُوَ . وَ نْتِجٍ لُوقٍ مُ خْ ، أَوْ مَ لِكٍ تَهْ سْ لُوقٍ مُ خْ مَ ، كَ يٍّ حَ
. ةِ لَى الطَّاقَ لُوقٍ عَ خْ لُّ مَ لُ كُ صُ نَ يَحْ نْ أَيْ مِ

لَى  نِي عَ تْ دَ ــاعَ ةِ سَ ثَ لِ الثَّالَ اصُ ــالِيبِ التَّوَ يعُ أَسَ مِ لْ جَ   هَ
يلِ  صِ لَ فِي تَوْ انَتْ أَفْضَ الِيبِ كَ ؟ أَيُّ األَسَ مِ البَيَانَاتِ فَهْ

ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ اتِ لُومَ عْ المَ

   ←
لَ  وْ اتِ حَ لُومَ عْ يلَ المَ صِ لُ تَوْ اوِ أُحَ ، وَ ــرَ رُ فِي نِظَامٍ بِيئِيٍّ آخَ أُفَكِّ
ةٍ  لَ لْسِ طَّطًا لِسِ خَ مُ مُ سُ أَرْ يلِي، وَ مِ ائِـــيَّةِ إِلَى زَ ـذَ لَـــةِ الغِ لْسِ السِّ
لَى  يَّةُ عَ لُوقَاتُ الحَ خْ ــلُ المَ صُ يْفَ تَحْ ا كَ حُ فِيهَ ضِّ ائِيَّــةٍ أُوَ ذَ غِ

أُنَاقِشُ  . وَ اتِ لِمَ بِالكَ ائِيَّةَ  ذَ الغِ ةُ  لَ لْسِ فُ السِّ أَصِ ثُمَّ   ، ةِ الطَّاقَ
  . تُهُ لَّمْ عَ ا تَ ئِي فِيمَ الَ مَ زُ

    

مِ  رَ ــخِ الهَ لِكَ بِنَسْ ذَ ائِيًّا، وَ ذَ ــا غِ مً رَ لُ هَ مَ  أَعْ
ا  اتِ بِمَ اغَ رَ بِئَــةِ الفَ أَقُومُ بِتَعْ ، وَ لِ ــكْ ــحِ فِي الشَّ ضَّ وَ المُ
مِ  رَ ــخِ الهَ لِكَ بِنَسْ ذَ ائِيًّا، وَ ذَ ــا غِ مً رَ لُ هَ مَ  أَعْ
ا  اتِ بِمَ اغَ رَ بِئَــةِ الفَ أَقُومُ بِتَعْ ، وَ لِ ــكْ ــحِ فِي الشَّ ضَّ وَ المُ
مِ  رَ ــخِ الهَ لِكَ بِنَسْ ذَ ائِيًّا، وَ ذَ ــا غِ مً رَ لُ هَ مَ  أَعْ

لُوقٍ  خْ لِّ مَ نِيفَ كُ ا تَصْ حُ فِيهَ ضِّ ةً أُوَ رَ تُبُ فِقْ  أَكْ
حُ  ضِّ أُوَ . وَ نْتِجٍ لُوقٍ مُ خْ ، أَوْ مَ لِكٍ تَهْ سْ لُوقٍ مُ خْ مَ ، كَ يٍّ حَ

لَى  نِي عَ تْ دَ ــاعَ ةِ سَ ثَ لِ الثَّالَ اصُ ــالِيبِ التَّوَ يعُ أَسَ مِ لْ جَ   هَ
يلِ  صِ لَ فِي تَوْ انَتْ أَفْضَ الِيبِ كَ ؟ أَيُّ األَسَ مِ البَيَانَاتِ فَهْ
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اءِ؟ رَ حْ يْشِ فِي الصَّ لُ لِلْعً مَ يَّفَ الجَ يْفَ تَكَ . كَ اهُ نَ لِ أَدْ كْ أَنْظُرُ إِلَى الشَّ

يْشِ فِي  نَ العَ نَتْــهُ مِ كَّ لِ مَ مَ اكِيبَ لِلْجَ رَ ــى تَ الَ عَ تَ هُ وَ انَ ــبْحَ يَّأَ اللَّهُ سُ هَ
، فَالَ  الِ مَ لَى الرِّ يِ عَ شْ لَى المَ انِهِ عَ دَ اعِ انِ يُسَ فَّ لِ خُ مَ لِلْجَ ؛ فَ اءِ رَ حْ الصَّ

لِ . مْ ةِ الرَّ ارَ رَ هُ بِحَ اسَ سَ انِ إِحْ نَعَ مْ ا يَ مَ هُ ا، وَ غُوصُ فِيهَ يَ

اكِ  ــوَ اتِ األَشْ ةِ ذَ يَّ اوِ رَ حْ ــنَ النَّبَاتَاتِ الصَّ لِ مِ مَ امِ الجَ ظَــمُ طَعَ عْ مُ وَ
لَى  هُ عَ دُ اعِ ةً تُسَ وقَ قُ شْ ةً مَ ــفَ لِ  شَ مَ الَى لِلْجَ عَ هُ تَ لَ اللَّ عَ ا جَ ةِ، لِذَ ثِيرَ الكَ

. اءِ صِ المَ نَقْ طَشِ وَ لُ العَ مُّ كِنُهُ تَحَ مْ ا يُ مَ . كَ امِ ا الطَّعَ ذَ لِ هَ نَاوُ تَ

كِيبُ  يُّفِ التَّرْ دُ بِالتَّكَ صَ قْ يُ . وَ يُّفِ لَى التَّكَ ةً عَ ثِلَ اكِيبُ أَمْ هِ التَّرَ ذِ دُّ هَ تُعَ وَ
. بِيئَةِ يًّا فِي الْ اءِ حَ بَقَ لَى الْ لُوقَ عَ خْ مَ دُ الْ اعِ ي يُسَ ذِ لُوكُ الَّ أَوِ السُّ
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هُ  يَّأَ اللَّ ا هَ ، مَ ائِيَّةِ ذَ غِ اتِهِ الْ اجَ لَى حَ ولِ عَ صُ نَ الْحُ يَّ مِ لُــوقَ الْحَ خْ مَ نُ الْ كِّ تي تُمَ يُّفِ الَّ ةِ التَّكَ ثِلَ نْ أَمْ مِ وَ
ا  اسً رَ انِ أَضْ صَ بَ لِلْحِ هَ وَ ، وَ يْدِ نَ الصَّ ا مِ مَ نُهُ كِّ ةٍ تُمَ ادَّ الِبَ حَ خَ نْ مَ دِ مِ األَسَ بِّ وَ الَى لِلدُّ عَ تَّ هُ وَ انَ بْحَ سَ

. ائِهِ دَ نْ أَعْ هُ مِ سَ يَ نَفْ مِ ةٌ لِيَحْ ادَّ اكٌ حَ وَ ذِ أَشْ نْفُ مَ القُ سْ طِّي جِ غَ يُ ، وَ امِ غِ الطَّعَ ضْ نْ مَ نُهُ مِ كِّ تُمَ

ى  فَّ تَخَ ا يَ مَ نْدَ لِكَ عِ ذَ ؛ وَ نًا فِي بِيئَتِهِ اءِ آمِ بَقَ نَ الْ يَّ مِ لُوقَ الْحَ خْ مَ نُ الْ كِّ مَ ا ما يُ يُّفِ أَيْضً الِ التَّكَ كَ نْ أَشْ مِ وَ
يُّفُ  ا التَّكَ ذَ هَ ا، وَ عِيشُ فِيهَ تِي يَ بِيئَةِ الَّ نِ الْ وْ لِ أوْ لَ ــكْ ا لِشَ ــابِهً شَ الً مُ ــكْ ذُ شَ تَّخِ يَ ، وَ بِيئَةِ جُ فِي الْ مِ نْدَ يَ وَ
ا؛  عِيشُ فِيهَ تِي يَ بِيئَةِ الَّ نَ الْ وْ ذُ لَ تَّخِ الَى يَ عَ هُ تَ هُ اللَّ لَ عَ - جَ ثَالِ مِ بِيلِ الْ لَى سَ - عَ بَانُ الثُّعْ . فَ يَ فِّ ى التَّخَ مَّ يُسَ

. ائِهِ دَ نْ أعْ ي مِ فِّ نَ التَّخَ نَ مِ كَّ تَمَ يْ يَ لِكَ

        ٩٣



                             
ا  هَ ةُ لَ يَّ اوِ رَ حْ يَّةُ الصَّ لُوقَاتُ الحَ خْ المَ ؛ فَ اءِ رَ حْ يْشَ فِي الصَّ تَطِيعُ العَ يَّةِ تَسْ لُوقَاتِ الحَ خْ اعِ المَ لُّ أَنْوَ تْ كُ يْسَ لَ

. افِّ يِّ الجَّ اوِ رَ حْ نَاخِ الصَّ يْشِ فِي المُ لَى العَ ا عَ هَ دُ اعِ اتٌ تُسَ يُّفَ تَكَ

ا  هَ ورِ ذُ ادُ جُ تِدَ ا امْ نْهَ مِ ؛ وَ ينِهِ زِ تَخْ اءِ وَ اصِ المَ تِصَ لَى امْ ا عَ هَ دُ اعِ اتٌ تُسَ يُّفَ ا تَكَ هَ ةُ مثالً لَ يَّ اوِ رَ حْ النَّبَاتَاتُ الصَّ فَ
. طَرِ اءِ المَ نْ مَ يَّةٍ مِ مِّ بَرِ كَ اصِ أَكْ تِصَ مْ ةٍ الِ بِيرَ اتٍ كَ احَ سَ لَى مِ عَ

انَاتِ  يَوَ نَ الحَ ا مِ هَ سَ هِ النَّبَاتَاتُ نَفْ ذِ ي هَ مِ تَحْ . وَ اءِ ينِ المَ زِ لَى تَخْ ا عَ انِهَ ــيقَ يَّزُ لِسِ مَ لُ المُ كْ ا الشَّ هَ دُ اعِ يُسَ وَ
نَتِ  كَّ تِي مَ اتِ الَّ يُّفَ دُ التَّكَ دِّ أُحَ ، وَ اهُ نَ رِ أدْ وَ . أَنْظُرُ إِلَى الصُّ ةِ يَّ رِ بْ اقِ اإلِ رَ األَوْ اكِ وَ وَ يقِ األَشْ نْ طَرِ ــى عَ طْشَ العَ

. اءِ رَ حْ يْشِ فِي الصَّ نَ العَ هِ النَّبَاتَاتِ مِ ذِ هَ
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ابِينُ  ا الثَّعَ نْهَ مِ - وَ ةِ يَّ اوِ رَ حْ انَــاتِ الصَّ يَوَ نَ الحَ يدُ مِ دِ العَ
ارِ  ـامُ فِي النَّهَ نـَ ا تَ ؛ أَيْ أَنَّهَ ا لَيْلِيٌّ هَ ــاطُ ــابُ - نَشَ ئَ الذِّ وَ

ا. دً ارِ وُّ بَ بِحُ الجَ ا يُصْ مَ نْدَ يْلِ عِ طُ فِي اللَّ نْشَ تَ وَ

ا  هَ امُ سَ أَجْ انَاتِ وَ يَوَ ةُ لِبَعْضِ الحَ بِيرَ انُ الكَ دُ اآلذَ اعِ تُسَ وَ
ا  هَ امِ سَ اءِ أَجْ قَ لَى بَ - عَ ةِ يَّ انِبِ البَرِّ ا فِي األَرَ مَ - كَ ةُ قِيقَ الرَّ
ا  انِهَ لِ آذَ الَ ــنْ خِ ارُّ مِ ا الحَ هَ مُ فَّقُ دَ تَدَ ــا يَ مَ نْدَ عِ . فَ ةً دَ ارِ بَ
ةُ  احَ سَ ادَتْ مِ ا زَ لَّمَ كُ . وَ تِهِ ارَ رَ نْ حَ ا مِ ءً زْ دُ جُ قِ فْ ةِ يَ بِيـرَ الكَ
نُ  وْ لُ لَ مَ عْ ا يَ مَ ةِ. كَ ودَ قُ فْ ةِ المَ ارَ رَ يَّةُ الحَ مِّ ادَتْ كَ نِ زَ األُذُ
نَ  ةً مِ بِيرَ يَّةً كَ مِّ هِ كَ اصِ تِصَ ـعِ امْ نـْ لَى مَ اتِحِ عَ انِ الفَ يَوَ الحَ

ةِ.  ارَ رَ الحَ
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اكِيبُ  رَ ا تَ هَ ةِ لَ يّ رِ بَحْ ــابِ الْ شَ بَعْضُ األَعْ ا؛ فَ تِي تَعِيشُ فِيهَ عَ البِيئَةِ الَّ مَ مَ ءَ ةُ لتَتَالَ يَّ رِ تِ النَّبَاتَاتُ البَحْ يَّفَ تَكَ
. سِ مْ ءِ الشَّ وْ لَى ضَ ولِ عَ صُ اءِ لِلْحُ مَ طْحِ الْ قَ سَ وَ فَوْ لَى أَنْ تَطْفُ ا عَ هَ دُ اعِ ائِيَّةٍ تُسَ وَ يَاسٍ هَ لَى أَكْ ي عَ تَوِ تَحْ

مُ  دِ تَخْ - يَسْ ينُ فِ لْ نْها الدُّ مِ ا - وَ هَ ظَمُ عْ يَاهِ؛ فَمُ مِ تَعِيشَ فِي الْ كَ وَ رَّ تْ لِتَتَحَ يَّفَ دْ تكَ قَ ةُ فَ يَّ رِ بَحْ انَاتُ الْ يَوَ ا الْحَ أَمَّ
. ةِ كَ رَ نَ الْحَ نَ مِ كَّ لَ لِيََتَمَ يْ الذَّ انِفَ وَ عَ الزَّ

ةِ أَوِ  دَ بَارِ نَ البِيئَةِ الْ يِّ مِ لُــوقِ الحَ خْ الُ المَ تِقَ يَ انْ هِ ، وَ ةُ رَ جْ يطِ الهِ حِ مُ انَاتِ الْ يَوَ يُّــفِ حَ ائِقِ تَكَ نْ طَرَ مِ وَ
. اءُ ذَ ا الغِ رُ فِيهَ افَ تَوَ ئًا أَوْ يَ ثَرِ دِفْ اءُ إِلَى البِيئَةِ األَكْ ذَ ا الغِ لُّ فِيهَ قِ تِي يَ البِيَئِة الَّ

بُ  ذِ ، يَجْ ءٌ وْ ا ضَ نْهَ نْبَعِثُ مِ ، يَ ئِيَّةٌ وْ عٌ ضَ قَ اقِ بُ مَ تِي تَعِيشُ فِي األَعْ انَاتِ الَّ يَوَ امِ بَعْضِ الْحَ سَ لى أَجْ دُ عَ يُوجَ
يْها. لَ  عَ ذَّ تَغَ تِي تَ انَاتِ الَّ يَوَ ا الْحَ يْهَ إلَ
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؟ يْلِيِّ اطِ اللَّ ودُ بالنَّشَ صُ قْ ا المَ  مَ       

يْنِ  انَ يَوَ اتِ حَ يُّفَ يْنَ تَكَ نُ بَ ارِ  أُقَ        

. يْنِ تَلِفَ خْ مُ

فِي  عِيشُ  يَ لِنَبَاتٍ  ثُ  ــدُ يَحْ ي  ذِ الَّ ا   مَ      
؟   اءِ رَ حْ تُهُ إِلَى الصَّ لْ قَ ا نَ الِيِّ إِذَ مَ طْبِ الشَّ قُ الْ

oç oó rë nj É ne o™ sb nƒ nJnCG É ne

رُ  اجِ   لِماذا تُهَ            
؟ انَاتِ يَوَ بَعْضُ الْحَ

.أ - ةِ سَ تَرِ فْ مُ انَاتِ الْ يَوَ نَ الْحَ ا مِ بً رَ هَ
دِ.ب- بَارِ سِ الْ نُّبًا لِلطَّقْ تَجَ
ا.ج- ائِهَ نْ آبَ ثًا عَ بَحْ
ا.د- اكِنِهَ يِيرِ أَمَ غْ بَةً فِي تَ غْ رَ

اكِيبُ  رَ تْ تَ دَ اعَ يْفَ سَ  كَ       
ا؟ ائِهَ قَ لَى بَ يَّةِ عَ لُوقَاتِ الحَ خْ امِ المَ سَ أَجْ

      
 pán∏ rM pQ nQÉ`` n°ù ne oø u« nHoCG nh , päÉ nfG nƒ n« nëdG pó nMnCG pI nô`` ré pg rø nY Ékã rë nH oπ`` nª rYnCG

. u∞ s°üdG » pa » pF nÓ ne oR n™ ne o∑ nQÉ n°û nJnCG nh p¬ pJ nô ré pg

     
 pΩ rƒ n«dG » pa G kôrà peƒo∏« pc 50 r»ndG nƒ nM pI nô`` pLÉ n¡ oªdG pQƒ o« t£dG oó nM nCG o™`` n£ r≤ nj

 ? mΩÉ sjnCG pá n© nH rQnCG » pa o™ n£ r≤ nj G kôrà peƒo∏« pc rº nc . pó pMG nƒdG
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فٍّ فِي  تَخَ يْرِ مُ انٍ غَ يَوَ لَــى حَ ، أَمْ عَ فٍّ تَخَ انٍ مُ يَوَ لَى حَ ثُورُ عَ : العُ لُ ــهَ ا أَسْ مَ هُ  أَيُّ
. يَّةٍ ضِ تُبُ فَرْ ؟ أَكْ البِيئَةِ

."....... انُ فِي بِيئَتِهِ فَإنَّ يَوَ ى الحَ فَّ ا تَخَ أُ بـ "إِذَ دَ أَبْ

        
. نِّيَّةً ةً بُ ائِرَ ٢٠ دَ اءَ وَ رَ فْ ةً صَ ائِرَ   أَقُصُّ ٢٠ دَ

انِ  يَوَ ثِيلِ الحَ اءَ لِتَمْ رَ فْ ةٍ صَ قَ رَ لَى وَ البُنِّيَّةَ عَ اءَ وَ رَ فْ ائِرَ الصَّ وَ عُ الدَّ زِّ  أُوَ     

ائِرِ  وَ عَ الدَّ مْ يلِي جَ مِ ي، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَى زَ فِّ تَخَ يْــرِ المُ انِ غَ يَوَ الحَ ي وَ فِّ تَخَ المُ
. تَيْنِ قِيقَ اللَ دَ خِ

نْ كِال  ائِرِ مِ وَ دُ الدَّ ــدَ ا عَ مَ     

ا؟  هَ عِ مْ يلِــي بِجَ مِ امَ  زَ تِي قَ يْــنِ الَّ نَ اللَّوْ
ي. تَائِجِ يلِ نَ جِ لَ لِتَسْ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ

   
   
  

   
    
   

 

     

    



       ٩٨



         

               
        

        
ةِ  ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ نِ فِي دَ ةُ اللَّوْ اتِحَ طِيَةُ الفَ رُ األَغْ ثِّ ؤَ يْفَ تُ كَ

 . يَّةَ ضِ رْ تُبُ الفَ ؟ أَكْ اءِ رَ حْ انَاتِ الصَّ يَوَ امِ حَ سَ أَجْ

        
ادَّ  وَ مُ المَ دِ تَخْ يَّتِي. أَسْ ضِ ا فَرْ تَبِرُ فِيهَ ةً أَخْ بَ رِ مُ تَجْ مِّ أُصَ
تِي  اتِ الَّ طُوَ تُبُ الخُ . أَكْ اهُ نَ ةَ أَدْ حَ ضَّ وَ اتِ المُ وَ األَدَ وَ

ا. هَ بِعُ أَتَّ سَ

اءُ · يْضَ وليَاءَ بَ ورُ فَاصُ بُذُ
نِّيَةٌ· وليَاءَ بُ ورُ فَاصُ بُذُ
ةٍ· ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ ا دَ يَاسَ قْ  مِ

       
الئِي  مَ كُ زُ ارِ ا؟ أُشَ اذَ يَّتِي؟ لِمَ ضِ مُ فَرْ عَ ي تَدْ تَائِجِ لْ نَ هَ

. النَّتَائِجَ

         

يُّــفِ النَّبَاتَاتِ  لَ تَكَ وْ  حَ رَ ةٌ أُخْ ــئِلَ نَاكَ أَسْ ــلْ هُ هَ
 ، ئِلَةِ لَ األَسْ وْ الئِي حَ مَ عَ زُ نَاقَشُ مَ أَتَ ؟  انَاتِ يَوَ الحَ وَ

تِي. ئِلَ َسْ لُوالً ألِ دُ حُ دْ أَجِ قَ

       

   

         

       

               
    

 . يْنِ رَ يْنِ آخَ يلَ مِ عَ زَ يْنِ ١ و٢ مَ تَ طْوَ رُ الخُ رِّ   أُكَ

        
؟ أَيُّ  ــيَّةِ ائِرِ البُنـِّ وَ نْ الدَّ ثَرَ مِ اءَ أَكْ رَ فْ ائِرَ الصَّ وَ يلِي الدَّ مِ عَ زَ مَ ــلْ جَ  هَ        

بًا؟  عْ ا صَ يْهَ لَ ثُورِ عَ انَ العُ ائِرِ كَ وَ الدَّ

يَاةِ؟ يْدِ الحَ لَى قَ انِ عَ يَوَ اءِ الحَ قَ لَى بَ ي عَ فِّ دُ التَّخَ اعِ يْفَ يُسَ  كَ       

اءُ  يْضَ وليَاءَ بَ ورُ فَاصُ بُذُ

        ٩٩



   
     

 oá nµ nÑ`` s°ûdG nh  oá`` s« pFG nò p̈ rdG  oán∏`` p°ùr∏ u°ùdG  oø`` u« nÑ oJ
 päÉ nbƒo∏ rî nªrdG pOÉ`` nª pà rYG ná`` s« pØ r« nc oá`` s« pFG nò p̈ rdG
 pΩÉ n¶ uædG » pa m¢† r© nH ≈n∏ nY É¡ p°† r© nH pá`` s« nërdG

. u» pÄ« pÑ rdG
    

 »a oäÉ` nJÉ nÑ sædG nh oäÉ`` nfG nƒ n« nërdG o∞`` s« nµ nà nJ
 nø sµ nª nà nà pd ; má`` nØ p∏ nà rî oe n≥ pFGô n£ pH É`` n¡ pJÉ nÄ« pH

. ká s« nM pAÉ n≤ nÑ rdG nø pe

    
 . mIG sƒ n≤ oe Iô n«Ñ nc má nb nQ nh ≈n∏ nY m¢S rQ nO uπ oc » pa É n¡ooàr∏ pª nY » pà sdG päÉ sj pƒ r£ nªrdG o≥ p°ürdoCG

. pπ r°ü nØrdG G nò ng » pa o¬oà rª∏ n© nJ É ne pá n© nLG nô oe ≈n∏ nY päÉsj pƒ r£ nªrdG p√ pò n¡ pH oø« p© nà r°SCG

         
                 

     
يَ  فِّ يُّفَ  التَّخَ التَّكَ

ائِيَّةُ ةُ الغِذَ لَ لسِ لِّالتِ  السِّ حَ المُ
النِّظَامَ البِيئِيَّ نْتِجَ   المُ

يَّةٍ  حَ قَاتٍ  لُوْ خْ لِمَ تَرتِيــبٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. يهِ ذِّ رِ فِي تَغَ لَى اآلخَ ا عَ نْهَ دٍ مِ احِ لُّ وَ دُ كُ تَمِ يعْ

نُ  كِّ مَ ي يُ ذِ كِيبِ الَّ أَوِ التَّرْ لُوكِ  يُّرُ فِي السُّ  التَّغَ

يًّــا فِي بيئَتِهِ  اءِ حَ بَقَ نَ الْ ــيَّ مِ لُوقَ الْحَ خْ مَ الْ
ى ــــــــــــــــــــــــــــــ. مَّ يُسَ

ائِهِ  ذَ نْعَ غِ تَطِيعُ صُ سْ يَ ي  ذِ الَّ يُّ  الْحَ لُوقُ  خْ مَ  الْ

ى ــــــــــــــــــــــــــــــ . مَّ هِ يُسَ سِ بِنَفْ

يُّ  لُوقُ الْحَ خْ مَ يَّرُ فِيــهِ الْ تَغَ ي يَ ذِ يُّــفُ الَّ  التَّكَ

ى  مَّ ا يُسَ دُ فِيهَ تِي يوجَ بِيئَةِ الَّ ا لِلْ شابِهً بِحَ مُ لِيُصْ
ــــــــــــــــــــــــــــــ . 

يْرُ  غَ ــيَاءُ  األشْ وَ يَّةُ  الْحَ لُوقَاتُ  خْ مَ الْ لُ  اعَ تَفَ  تَ

لَ ــــــــــــــــــــــــــــــ . كِّ يَّةِ لِتُشَ الْحَ

ا النَّبَاتَاتِ  ايَ قَ لِّلُ بَ يُّةُ التي تُحَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ  الْ

ى  مَّ يِّـتَـةَ تُسَ مَ هـــا الْ امَ سَ انَـاتِ وأجْ يَوَ الْحَ وَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ .

     
      

   

    
   

   
....   
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ائِيَّةُ  ذَ غِ ةُ الْ لَ لْسِ يَ السِّ تَوِ كِنُ أَنْ تَحْ مْ لْ يُ  هَ       
؟  لِكٍ تَهْ سْ نْتِجٍ أوْ مُ نْ مُ ثَرَ مِ لى أَكْ ةُ عَ دَ احِ وَ الْ

تِي تَعِيشُ  يْنَ النَّبَاتَاتِ الَّ نُ بَ ارِ   أُقَ          
. ارِ تِي تَعِيشُ فِي البِحَ النَّبَاتَاتِ الَّ اءِ وَ رَ حْ فِي الصَّ

نُ  نْوِ أُعَ  . انِ ودَ مُ عَ فِيهِ  الً  وَ دْ جَ ــمُ  سُ  أَرْ      
 ،( انِيٌّ يَوَ ـيَ (حَ الثَّانـِ )، وَ بَاتِيٌّ لَ (نَ ــودَ األَوَّ مُ العَ
 ، ا بِاألَمْسِ تُهَ لْ نَاوَ ـي تَ تـِ ةَ الَّ مَ ـفُ األَطْعِ نـِّ ثُمَّ أُصَّ
نَ النَّبَاتِ  وذِ مِ أْخُ ـــامِ المَ مَ الطَّعَ عُ اسْ يْثُ أَضَ بِحَ
انِ فِي  يَوَ نَ الحَ وذِ مَ أْخُ المَ ، وَ لِ ــودِ األَوَّ مُ فِي العَ
انِيًّا  يَوَ حَ بَاتِيًّا وَ امُ نَ انَ الطَّعَ ا كَ إِذَ ـي. فَ ودِ الثَّانـِ مُ العَ

. يْنِ ودَ مُ تُهُ فِي كِالَ العَ عْ ضَ ا وَ عً مَ

بِيَةَ نَباتٍ  رْ يدُ تَ نَّي أُرِ ضُ أَنَ تَرِ  أَفْ       
بِيئَةِ  عُ الْ ، فَما نَوْ ةٍ كَ ــانِ فِي بِرْ ا يَعيشَ انَ انٍ كَ يَوَ حَ وَ

ا؟ مَ هُ ا لَ هَ رُ فِّ أُوَ تِي سَ الَّ

يًّا فِي  اءِ حَ بَقَ نَ الْ نَ مِ كَّ يْــهِ ألَتَمَ تَاجُ إِلَ ي أَحْ ذِ ا الَّ مَ 

ةِ؟  دَ بَارِ بِيئَةِ الْ الْ

امِ  سَ انُ أَجْ وَ دُ أَلْ ــاعِ يْفَ تُسَ  كَ       
ا؟ تَهَ ايَ مَ لَى حِ يَّةِ عَ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ

ةٍ  بَ ذْ يَاهٍ عَ ةٍ تَعِيشُ في مِ كَ مَ ثُ لِسَ دُ ا يَحْ اذَ  مَ     
؟ ةٍ الِحَ يَاهٍ مَ يْشِ فِي مِ لَتْ لِلعَ ا نُقِ إِذَ

 . اتِ لِكَ تَهْ سْ نَ المُ انَاتِ مِ يَوَ يعُ الحَ مِ جَ       

تِي. ابَ رُ إِجَ ؟ أُفَسِّ اطِئَةٌ ةٌ أَمْ خَ يحَ حِ ةُ صَ بَارَ هِ العِ ذِ لْ هَ هَ

ــاتِ النَّبَاتَاتِ  يُّفَ لُّ على تَكَ ــدُ لِي ال يَ ــا يَ مَّ أَيٌّ مِ 

؟ ةِ يَّ راوِ حْ الصَّ
  . عيَّةٍ مْ ةٍ شَ بَقَ طَّاةٌ بِطَ غَ اقُ مُ رَ       أ.  األَوْ

 . ةٌ قِيقَ ةٌ رَ بِيرَ اقُ كَ رَ    ب.  األَوْ

اكٌ . وَ ا أَشْ هَ      ج.  لَ

. ةٌ تَدَّ مْ لةٌ مُ يَ ها طَوِ ورُ ذُ .      د.  جُ ةٌ تَدَّ مْ لةٌ مُ يَ ها طَوِ ورُ ذُ       د.  جُ

اءَ  بَقَ َيَّةُ الْ لُوقَاتُ احلْ تَطِيعُ املَخْ يْفَ تَسْ  كَ

َا؟ يفِ بِيئَاهتِ

           

               

              
          

ا  يدً دِ يًّا جَ ا حَ لُوقً خْ يَّلُ مَ أَتَخَ ا بِيئِيًّا، وَ تَارُ نِظامً أَخْ • 
. عِيشَ فِيهِ كِنُ أَنْ يَ مْ يُ

لُوقِ  خْ مَ ا الْ ذَ هُ لِهَ ا اللَّ بَهَ هَ تِي وَ ــاتُ الَّ ا التَّكيُّفَ مَ  -
اءِ؟  رَ حْ يْشِ فِي الصَّ نَ العَ نَ مِ كَّ يِّ لِيَتَمَ الْحَ

لُ  صُ يْفَ يَحْ كَ ، وَ لُوقِ ا المخْ ذَ لُوكَ هَ فُ سُ أَصِ  -
ائِهِ؟ ذَ لَى غِ عَ

ا  ذَ لُ هَ كِّ تِي يُشَ ائِيَّةَ الَّ ذَ غِ ةَ الْ ــلَ لْسِ ــمُ السِّ سُ -  أَرْ
نْها. ا مِ ءً زْ يُّ جُ لُوقُ الْحَ خْ مَ الْ

عَ  ا مَ ــهَ أُناقِشُ ، وَ ةٍ حَ وْ يْهِ فِي لَ لْتُ إِلَ صَّ ا تَوَ صُ مَ أُلَخِّ •
. فِّ ئِي فِي الصَّ الَ مَ زُ

          ١٠١



            
          

اءِ  لَى البَقَ بَّارِ عَ بَاتَ الصَّ دُ نَ اعِ ي يُسَ يُّفُ الَّذِ ا التَّكَ مَ ۱
ةِ؟ يَّ اوِ رَ حْ فِي البِيئَةِ الصَّ

ةٌأ.  بِيرَ اقٌ كَ رَ أَوْ
ةٌب.  يرَ غِ ارٌ صَ هَ أَزْ
يَّةٍج.  عِ مْ ةٍ شَ بَقَ اةٌ بِطَ طَّ غَ اقٌ مُ سَ
ةٍ د.  يَّ عِ مْ ةٍ شَ بَقَ اةٌ بِطَ طَّ غَ ارٌ مُ هَ أَزْ

. ةٌ ادَّ اكٌ حَ وَ ذِ أَشْ نْفُ مَ القُ سْ تُغَطِّي جِ ۲

اءِ؟  لَى البَقَ ذَ عَ نْفُ اكُ القُ وَ هِ األَشْ ذِ دُ هَ اعِ يْفَ تُسَ  كَ

ذِأ.  نْفُ مِ القُ سْ ةِ جِ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ ى دَ لَ افِظُ عَ تُحَ
هِب.  امِ عَ اكِ بِطَ سَ ى اإلِمْ لَ ذَ عَ نْفُ دُ القُ اعِ سَ تُ
ينَج.  سِ تَرِ فْ ائِهِ المُ دَ ذَ مِنْ أَعْ نْفُ اكُ القُ وَ شْ ي األَ مِ تَحْ
لَى د.  ولِ عَ صُ ذَ مِنَ الحُ نْفُ القُ اكُ  ــوَ شْ نُ األَ كِّ مَ تُ

جينِ  سِ كْ ازِ األُ   غَ

اءِ  رَ ضْ رٍ لِلنَّبَاتَاتِ الخَ وْ لَ دَ فُ أَفْضَ لِي يَصِ ا يَ مَّ أَيٌّ مِ ۳
؟  فِي البِيئَةِ

اءَ أ.  ذَ نَعُ الغِ يَصْ
تَةِب.  يِّ انَاتِ المَ يَوَ لُ الحَ لِّ تُحَ
ج.  رَ ةً أُخْ يَّ اتٍ حَ وقَ لُ خْ لُ مَ أْكُ تَ
بَةَ  د.  رْ دُ التُّ دِّ تُجَ

اءِ  ي لِلبَقَ فِّ يَّةَ التَّخَ اصِّ انَاتُ خَ يَوَ مُ الحَ دِ تَخْ يْفَ تَسْ كَ ٤
؟  يَّةً حَ

ا أ.  اتِهَ يْرِ بِيئَ يشُ فِي غَ تَعِ
تَةَب.  يِّ انَاتِ المَ يَوَ لُ الحَ لِّ تُحَ
اج.  اتِهَ مِجُ فِي بِيئَ نْدَ تَ ى وَ فَّ تَخَ تَ
ةً د.  يَّ يرِ ذِ ا تَحْ اتً وَ لِقُ أَصْ طْ تُ

رُ   اوِ جَ المُ لُ  وَ ــدْ الجَ ٥
ادَ الطُّيُورِ  دَ حُ أَعْ ضِّ وَ يُ
 . طْبٍ فِي نِظَامٍ بِيئيٍّ رَ

؟ يْنِ لَ صْ يْنَ الفَ حُ بَ اضِ قُ الوَ رْ ا الفَ مَ

ارِ أ.  هَ نْدَ انْصِ يُورِ عِ ةٌ مِنَ الطُّ بِيرَ ادٌ كَ دَ قُ أَعْ رِ تَغْ
جِ لْ     الثَّ

ا مِنْ قِبَلِ ب.  هَ اسِ تِرَ بِ افْ ــبَ ورِ بِسَ يُ ادُ الطُّ دَ تَقِلُّ أَعْ
يْفِ لِ الصَّ ةِ فِي فَصْ سَ تَرِ فْ انَاتِ المُ يَوَ الحَ

لِ   ج.  ــورِ فِي فَصْ يُ ةٌ مِنَ الطُّ بِيرَ ادٌ كَ ــدَ وتُ أَعْ تَمُ
يْفِ   الصَّ

لِ د.  ــورِ فِي فَصْ يُ ةٌ مِنَ الطُّ بِيرَ ادٌ كَ ــدَ رُ أَعْ اجِ هَ تُ
تَاءِ    الشِّ

        
  
   

         ١٠٢



َنُموَذُج اْخِتَباٍر

 6  َأْذُكــُر ِمَثاالً َعَلى َحَيــَواٍن آكِِل ُلُحوٍم َيِعيُش فِي 
نَِظاٍم بِيئيٍّ َرْطٍب.  

َأْذُكُر ِمَثاالً َعَلى َحَيَواٍن ُمْسَتْهلٍِك َيِعيُش فِي نَِظاٍم   7 
 . بِيئيٍّ َصْحَراِويٍّ

َؤاَلْيِن 8 َو9؟   ْكَل َأْدَناُه لإِِلَجاَبِة َعِن السُّ َأْسَتْخِدُم الشَّ

ِغيــَرُة َعَلى  ْفَدُع َواألَْســَماُك الصَّ ى الضِّ 8   َيَتَغــذَّ
الَحَشَراِت فِي النَِّظاِم البِيئيِّ )البِْرَكِة(. َتنَْخِفُض 
بِيِع َفُيْصبُِح الَماُء  َدَرَجُة الَحَراَرِة فِي َفْصــِل الرَّ

َباِرًدا، َوَتِقلُّ َأْعَداُد الَحَشَراِت.

َماَذا َتَتَوَقُع َأْن َيْحُدَث لِلَشَبَكِة الِغَذائيَِّة فِي َفْصِل 
ُر إَِجاَبتِي.  ْيِف؟ ُأَفسِّ الصَّ

ُر َمــْوُت َبْعِض الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة فِي  9  َكْيَف ُيَؤثِّ
ا؟  النَِّظاِم البِيئيِّ )البِْرَكِة(؟ َولَِماَذا ُيَعدُّ َهَذا ُمِهمًّ

وؤُاُل وؤَاُلالَمْرِجُعال�سُّ الَمْرِجُعال�سُّ
194695
293786
384884
493986
5961086 ُة ْم�ِسيَّ اَقُة ال�سَّ الطَّ

اأَْع�َساٌب َماِلٌك الَحِزين

َبْكِتيريا

ْفَدٌع  �سِ
�َسَمَكٌة َكِبيَرٌة 

ِغيَرٌة  �َسَمَكٌة �سَ

اِلِث ِل الثَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�سْ 103
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التَّنَافُسُ
دِ  رِ وْ لِلْمَ يٍّ  لُوقٍ حَ خْ مَ نْ  مِ ثَرَ  أَكَ امُ  دَ تِخْ اسْ

. هِ سِ قْتِ نَفْ فِي الوَ

ثُ التَّلَوُّ
اءِ أَوِ  مَ واءِ أَوِ الْ هَ ةٍ فِي الْ ادَّ ضارَّ وَ ولُ مَ دُخُ

. ةِ بَ التُّرْ

يرُ وِ التَّدْ
ةٍ. يمَ دِ ادَّ قَ وَ ةٍ مِنْ مَ يدَ دِ اتٍ جَ نْتَجَ نْعُ مُ صُ

انُ يَضَ الْفَ
تي  يَّةِ  الَّ بِيعِ ثِ الطَّ ارِ ــوَ كَ الِ الْ ــكَ دُ أشْ أَحَ

. فِ اصِ وَ عَ الْ ةِ وَ يرَ زِ غَ طَارِ الْ مْ نِ األْ نْتُجُ عَ تَ

افُ فَ الجَ
نْتُجُ  يَ  ، يَّةِ بِيعِ الطَّ ثِ  ارِ وَ كَ الْ الِ  ــكَ أَشْ دُ  أَحَ

. ةً يلَ ةً طَوِ تْرَ طَارِ فَ بَاسِ األَمْ نِ انْحِ عَ

اضِ رَ قِ ةُ بِاالنْ دَ دَّ هَ اتُ الْمُ لُوقَ خْ المَ
تْ  بَحَ أَصْ ا فَ هَ عُ يَّةٌ قَلَّ نَوْ لُوقَاتٌ حَ خْ مَ

 .( نَاءِ اضِ (الفَ رَ نْقِ نَ االْ بَةً مِ يْ رِ قَ
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ا؛  اتِهَ اجَ بِيَــةِ حَ ا لِتَلْ ا فــي بيئَاتِهَ يِيرً غْ ثُ تَ دِ يَّــةُ تُحْ ــاتُ الْحَ لُوقَ خْ مَ الْ
ا  اشً شَ بْنِي أَعْ يُورُ تَ الطُّ ، وَ اتِ رَ شَ طَادَ الْحَ هُ لِيَصْ بَاكَ جُ شِ نْسِ بُوتُ يَ نْكَ عَ الْ فَ
يِّرُ  غَ الُ تُ مَ هِ األَعْ ذِ . هَ ةِ بَ نَ التُّرْ اءَ مِ مَ تَصُّ الْ مْ النَّبَاتُ يَ ا، وَ هَ غارَ ي صِ وِ تُؤْ

. يطٍ لٍ بَسِ كْ بِيئَةَ بِشَ الْ

لِّلُ  ا تُحَ مَ نْدَ بِيئَةِ عِ ةً فِي الْ بِيرَ اتٍ كَ يِيرَ غْ ثُ تَ دِ يَّاتُ تُحْ طْرِ فُ الْ ا وَ تِيريَ بَكْ الْ
افُ  نِيَّةً تُضَ دِ عْ حٍ مَ الَ ا إِلَى أَمْ هَ لُ وِّ تُحَ ، فَ يِّتَةَ مَ وادَّ  الْ مَ الْ ارِ وَ جَ راقَ األَشْ أَوْ

هِ.  وِّ هُ النَّبَاتُ فِي نُمُ لُ مِ تَعْ سْ ا يَ ادً مَ لُ سَ كِّ تُشَ ، فَ ةِ بَ إِلَى التُّرْ

لَى  ا عَ هَ دُ ةٍ تُساعِ تَلِفَ خْ دَ مُ ارِ وَ تَاجُ إِلَى مَ يَّةِ تَحْ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ يعُ الْ مِ جَ
 ، انُ كَ مَ الْ ، وَ اءُ وَ هَ الْ ، وَ اءُ مَ الْ ، وَ اءُ ذَ غِ دِ: الْ ارِ وَ مَ هِ الْ ذِ نْ هَ مِ . وَ يَّةً اءِ حَ بَقَ الْ

. أْوَ مَ الْ ، وَ سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ وَ
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لُوقَاتُ  خْ مَ تَنَافَسُ الْ ـكَ تَ لـِ ودٍ، لِذَ دُ حْ لٍ مَ ــكْ دُ بِشَ دِ يُوجَ ارِ وَ مَ هِ الْ ذِ بَعْضُ هَ
لُوقٍ  خْ نْ مَ ثَرَ مِ امُ أَكَ دَ ــتِخْ اسْ التَّنافُسُ يْها. فَ لَ ولِ عَ صُ يْنَها لِلْحُ ا بَ يَّةُ فِيمَ الْحَ

. هِ سِ قْتِ نَفْ دِ فِي الوَ رِ وْ يٍّ لِلْمَ حَ
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بَعْضُ  ؛ فَ ا في البِيئَةِ يِيرً غْ ثُ تَ ــدِ تِي تُحْ يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الحَ خْ ثَرُ المَ ــانُ أَكْ نْسَ اإلِ
  رَ اتٍ أُخْ يِيرَ غْ نَاكَ تَ ، إِالَّ أَنَّ هُ ةٌ يدَ فِ - مُ ارِ جَ ةُ األَشْ اعَ رَ ا زِ نْهَ مِ اتِ - وَ يِيرَ التَّغْ

ا: نْهَ ، مِ ةٌ ارَّ ضَ

  
ثُ ثُ التَّلَوُّ دُ يَحْ . وَ ثَ لِبِيئَتِهِ بِّبُ التَّلَوُّ اتٍ تُسَ يِيرَ غْ اثُ تَ دَ انِ إِحْ نْسَ كِنُ لِإلِ مْ يُ

اتِ  ــيَّارَ كِنُ لِلسَّ مْ يُ . وَ ةِ بَ اءِ أَوِ التُّرْ وَ اءِ أَوِ الهَ ةٍ إِلَى المَ ارَّ ادَّ ضَ وَ الِ مَ نْدَ إِدْخَ عِ
. ةَ بَ التُّرْ اءَ وَ ثُ المَ لَوِّ ايَاتُ تُ لِكَ النُّفَ ذَ كَ . وَ اءَ وَ ثَ الهَ لَوُّ بِّبَ تَ أَنْ تُسَ

       
بُيُوتِ  لِ بِنَاءِ الْ نْ أَجْ ارِ مِ جَ طْعِ األَشْ ابَاتِ بِقَ غَ ةِ الْ الَ لَى إِزَ ــانُ عَ نْسَ لُ اإلِ مَ عْ يَ
اطِنِ  وَ مَ لَى الْ انُ عَ نْسَ ي اإلِ ضِ قْ لِكَ يَ بِذَ . وَ رَ ــآتِ األُخْ نْشَ مُ نَ الْ ا مِ هَ يْرِ غَ وَ
ــبِّبُ قَطْعُ  ا يُسَ مَ . كَ اضِ رَ ا لِالنْقِ هَ ضُ رِّ عَ يُ ، وَ يَّةِ ــاتِ الْحَ لُوقَ خْ يَّةِ لِلْمَ بِيعِ الطَّ
تِطَابَ  لِكَ أَنَّ احْ نْ ذَ مِ . وَ انَاتِ يَضَ فَ وثَ الْ دُ حُ ةِ وَ بَ افَ التُّرْ رَ ارِ انْجِ ــجَ األَشْ

. الِ وَ ارِ بِالزَّ جَ نَ األَشْ عَ مِ ا النَّوْ ذَ دُ هَ دِّ هَ فِئَةِ يُ اضِ التَّدْ رَ َغْ ارِ الطَّلْحِ ألِ جَ أَشْ
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لُوقَاتِ  خْ دَ المَ انُ أَحَ نْسَ رُ اإلِ ضِ يَانِ يُحْ فِي بَعْضِ األَحْ
رٍ  رَ لِكَ إِلَى ضَ دِّي ذَ ؤَ دْ يُ قَ . وَ لَى بِيئَتِهِ ةِ عَ يدَ دِ يَّةِ الجَ الحَ
نْ  هِ مِ يْرِ عَ غَ لُوقِ مَ خْ ا المَ ذَ نَافُسِ هَ ــبَبِ تَ فِي البِيئَةِ بِسَ
هِ  ذِ ةِ فِي هَ ودَ جُ وْ دِ المَ ارِ ــوَ لَى المَ لُوقَاتِ البِيئَةِ عَ خْ مَ
يَّزُ  تَمَ تِي تَ اعِ النَّبَاتَــــاتِ الَّ دِ أَنَوَ ارُ أَحَ ضَ إِحْ . فَ البِيئَــةِ
بَاتَاتٍ  عَ نَ تَنَافَسَ مَ دِّي إِلَى أَنْ تَ ؤَ يـــعِ يُ رِ ـا السَّ هَ وِّ بِنُمُ
دُ  رَ أَحَ ضِ ا أُحْ لِكَ إِذَ ذَ . كَ ــاءِ المَ اءِ وَ ذَ لَى الغِ  عَ رَ أُخْ
  ذَّ تَغَ ا يَ ا مَ دُ فِيهَ ةٍ الَ يُوجَ يدَ دِ انَاتِ إِلَى بِيئَةٍ جَ يَوَ الحَ
ةٍ  عَ رْ هِ بِسُ رِ اثُ دِّي إِلَى تَكَ ؤَ ا يُ ذَ إِنَّ هَ انِ فَ يَوَ ا الحَ ذَ لَى هَ عَ
نَ  ةً مِ بِيرَ يَّةً كَ مِّ هُ كَ كُ الَ تِهْ لِكَ اسْ لَى ذَ تَّبُ عَ تَرَ يَ ةٍ، وَ بِيرَ كَ

ةِ. يدَ دِ هِ البِيئَةِ الجَ ذِ دِ فِي هَ ارِ وَ المَ
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نِي  عْ يَ ، وَ ــيدُ شِ : التَّرْ يَ ، هِ قٍ ثِ طُرُ ــةُ بِيئَتِهِ بِثَــالَ ايَ مَ ــانِ حِ نْسَ كِنُ لِإلِ مْ يُ
ةٍ  يدَ دِ اتٍ جَ نْتَجَ نْعُ مُ ، أَيْ صُ يرُ وِ التَّدْ ، وَ ءِ ــيْ نَ الشَّ يَّةٍ مِ مِّ كَ أَقَلِّ كَ الَ تِهْ اسْ
ةٍ.  رَّ نْ مَ ثَرَ مِ ءِ أَكْ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ ، أَيْ اسْ امِ دَ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ . وَ ةٍ يمَ دِ ادَّ قَ وَ نْ مَ مِ
ثِ  قِ الثَّالَ بَاعِ الطُّرُ بِاتِّ ةِ. وَ يدَ دِ ــاتِ الجَ نْتَجَ ةِ على المُ مَ الَ ا بِعَ يْهَ زُ إِلَ مَ رْ يُ وَ

. ثْ لُ التَلَوُّ قِّ يَ ، وَ ايَاتُ لُّ النُّفَ قِ تَ

ةُ  اعَ رَ وَ زِ هُ ،وَ يرُ ــجِ ا: التَّشْ نْهَ ، مِ مِ ةِ بِيئَاتِهْ ايَ مَ قٌ لِحِ  بَعْضِ النَّاسِ طُرُ دَ لَ
  أْوَ انَاتِ بِالمَ يَوَ دُ الحَ وِّ زَ تُ ، وَ وِّ يَةِ الجَ نْقِ مُ فِي تَ هِ ارُ تُسْ جَ . فَاألَشْ ارِ جَ األَشْ
ةِ  بَ لَى التُّرْ اظِ عَ فَ ورُ النَّبَاتَاتِ فِي الحِ ذُ مُ جُ ا تُســهِ مَ . كَ بِ لِتَعِيشَ نَاسِ المُ

. يَّةٍ حِّ لَى بِيئَةٍ صِ افِظُ عَ ارِ نُحَ جَ ةِ األَشْ اعَ رَ بِزِ . وَ افِ رَ نَ االنْجِ مِ
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/طفلتِكَ وضع  علق لوحة عليها اســم طفلِكَ
له نجمــة كلما رأيته يرشــد اســتخدام الماء 

والكهرباء وقم بعد النجوم نهاية كل أسبوع.

للمزيد مــن المعلومات حول 
تفضلوا  المياه  استهالك  ترشيد 
بزيــارة موقع المركــز الوطني 

لكفاءة وترشيد المياه.
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 ¬oà rªs∏ n© nJ É ne É n¡« pa o¢ü uîndoCG , pπ rµ`` s°ûdG »a pá næ s« nÑ oª rdÉc ká sj pƒ r£ ne oπ nª rYnCG

. pá nÄ« pÑdG pôt« n̈ nJ rø nY

           

؟    ودُ بِالتَّنَافُسِ صُ قْ مَ ا الْ  مَ       

قَّفَ  ا تَوَ ثَ إِذَ دُ كِــنُ أَنْ يَحْ مْ ا يُ اذَ  مَ      
؟    مْ ةِ بيئَتِهِ ايَ مَ نْ حِ النَّاسُ عَ

o™ sb nƒ nJnCG É neoç oó rë nj É ne

تِي  يَاءِ الَّ رُ بَعْضَ األَشْ كُ  أَذْ         
   . ةِ البِيئَةِ ايَ مَ ا لِحِ الِهَ مَ تِعْ ليلُ اسْ قْ كِنُني تَ مْ يُ

أْتِي  ا يَ مَّ  أَيٌّ مِ            
ا؟ رُّ البِيئَةَ الَّتِي نَعِيشُ فِيهَ يَضُ

.أ - يرُ وِ التَّدْ
.ب- اياتِ يُ النُّفَ مْ رَ
.ج- امِ دَ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ
.د- ارِ جَ ةُ األَشْ اعَ رَ زِ

النَّاسُ  ثُ  دِ يُحْ يْفَ   كَ        
ا فِي  يُّرً غَ يَّــةِ  تَ ــاتِ الْحَ لُوقَ خْ مَ ــضُ الْ بَعْ وَ

؟ مْ بِيئَاتِهِ
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 pÖ``n∏ o© rdG nh , p¥G nQ rhC’G nh , pá`` s« pf pó r© nª rdG pÖ``n∏ o© rdG pOG nó`` rYCÉH ká`` nª pFÉ nb oπ`` nª rYnCG
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 ، ايَاتِ نَ النُّفَ ودِيِّ مِ عُ دِ السُّ رْ فَ تَاجِ الْ يْهِ بِإِنْ ــارُ إِلَ بِيئَةِ يُشَ يُّرِ فِي الْ لَ التَّغَ دَّ عَ إِنَّ مُ

 ! مِ يَوْ امٍ فِي الْ رَ رُ بـِ ١٫٥ - ١٫٨ كِيلُوجِ دَّ قَ تِي تُ الَّ وَ
ا  يَتِهَ مِّ نْ كَ لِيلُ مِ كِنُ التَّقْ مْ لَكِنْ يُ ا، وَ هَ يعِ مِ ايَاتِ جَ نَ النُّفَ لُّصُ مِ كِنُ التَّخَ مْ الَ يُ
لْ  . هَ امِ دَ تِخْ سْ ةِ االِ ادَ إِعَ ، وَ يرِ وِ التَّدْ ، وَ ــيدِ شِ : التَّرْ تِيَةِ ثِ اآلْ قِ الثَّالَ بَاعِ الطُّرُ بِاتِّ

؟ ثَ قَ الثَّالَ هِ الطُّرُ ذِ تِي هَ سَ رَ دْ بُ فِي مَ بِّقُ الطُّالَّ طَ يُ

يلِ  جِ  لِتَسْ         ا مَ نْدَ اءُ عِ لَمَ عُ لُ الْ مَ عْ ا يَ مَ لِكَ كَ نْ ذَ ثُ عَ أَبْحَ
. بَيَانَاتِ الْ

   

عِ  مْ لَى جَ نِي عَ دُ اعِ يُسَ ا. وَ هَ مِ نْ فَهْ ونَ مِ رُ خَ نُ اآلْ كَّ تَمَ يْثُ يَ بَيَانَاتِ بِحَ ضُ الْ رِ نِي أَعْ إِنَّ امَ فَ قَ َرْ مُ األْ دِ ــتَخْ ا أَسْ مَ نْدَ عِ
نْظِيمِ  تَ عِ وَ مْ اءُ بِجَ لَمَ عُ ومُ الْ قُ ا يَ الِبًا مَ غَ امِ وَ قَ َرْ تِيبِ األْ رْ تَ عِ وَ مْ : الْجَ ثْلُ يَّةٌ مِ اسِ ابِيَّةٌ أَسَ سَ اتٌ حِ ارَ هَ بَيَانَاتِ مَ نْظِيمِ الْ تَ وَ
 . يَانِيٍّ مٍ بَ سْ طَّطِ رَ خَ بَيَانَاتِ فِي مُ عِ الْ ضْ ؛ لِوَ           َّثُم . ينَ رِ خَ لَى اآلْ ةِ عَ ئِلَ َسْ حِ األْ بَيَانَاتِ بِطَرْ الْ

. هُ ثْلَ مَ مِ مِّ كِنُنِي أَنْ أُصَ مْ يُ وَ

   

بُ  ا طُالَّ يهَ قِ لْ تِي يُ ايَاتِ الَّ مَ النُّفَ جْ فَ حَ رِ َعْ ؛ ألِ          ِبَيَانَات عِ الْ مْ اطِ بِجَ ا النَّشَ ذَ لَ هَ الَ أَقُومُ خِ سَ
كِنُنِي  مْ لَكِنْ يُ تِي، وَ سَ رَ دْ بِ مَ يعِ طُالَّ مِ الَ جَ ؤَ تَطِيعُ سُ دْ الَ أَسْ تِي. قَ سَ رَ دْ مَ

 . مْ نْهُ ةً مِ يرَ غِ ةً صَ وعَ مُ جْ أَلَ مَ أَنْ أَسْ

. ةِ حَ سْ ةِ الفُ تْرَ مْ فِي فَ هُ أَلَ َسْ ؛ ألِ بٍ ةَ طُالَّ سَ مْ تَارُ خَ   أَخْ

ةِ  تْرَ ا فِي فَ اهَ قَ تِي أَلْ ــاتِ الَّ ايَ دِ قِطَعِ النُّفَ دَ نْ عَ لَّ طَالِبٍ عَ ــأَلُ كُ   أَسْ
لْ  ا: هَ وهَ مُ دَ تَخْ تِي اسْ يَةِ الَّ عِ َوْ لَ األْ وْ مْ حَ هُ أَلُ أَسْ . وَ ةِ أَمْسِ حَ سْ الفُ

ا؟ هَ امِ دَ تِخْ ةُ اسْ ادَ ا أَوْ إِعَ نْهَ يرُ أَيٌّ مِ وِ تَمَّ تَدْ

       ١١٤



يَانَاتِي: ُنَظِّمَ بَ تِي؛ ألِ لِ اآلْ وَ دْ الْجَ الً كَ وَ دْ مُ جَ دِ تَخْ   أَسْ

   
     
     

        
     

    
     

          
    

   

: ةِ التَّالِيَةِ ئِلَ َسْ نِ األْ ةِ عَ ابَ ِجَ امَ لِإلْ قَ َرْ مُ األْ دِ تَخْ نَ أَسْ اآلْ

؟ لِيفِ ادِّ التَّغْ وَ ايَاتِ أَوْ بَعْضَ مَ بُ بَعْضَ النُّفَ ى الطُّالَّ قَ لْ أَلْ هَ 

تِي  طَعِ الَّ قِ دُ الْ دَ ا عَ ؟ مَ تِ الَ مَ هْ مُ ةِ الْ لَّ بُ فِي سَ ا الطُّالَّ هَ مَ دَ تَخْ اسْ ا وَ هَ يرُ وِ تِي تَمَّ تَدْ طَعِ الَّ قِ دُ الْ دَ ا عَ  مَ
ا؟ هَ امِ دَ تِخْ ةُ اسْ ادَ تْ إِعَ تَمَّ

؟ تِ الَ مَ هْ مُ ةِ الْ لَّ ةُ فِي سَ سَ مْ بِ الْخَ نَ الطُّالَّ اةِ مِ قَ لْ مُ طَعِ الْ قِ دِ الْ دَ وعُ عَ مُ جْ ا مَ  مَ

    

ودٍ فِي  مُ لِّ عَ وعَ كُ مُ جْ فَ مَ رِ َعْ عُ ألِ مَ ئِي. أَجْ الَ مَ يَانَــاتِ زُ عَ بَ اتِي مَ يَانَ عِ  بَ مْ   لِجَ       
. ضَ النَّتَائِجَ رِ َعْ يَانِيًّا؛ ألِ ا بَ مً سْ مُ رَ مِّ . ثُمَّ أُصَ لِ وَ دْ الْجَ

؟ ثَرَ ايَاتٍ أَقَلَّ أَمْ أَكْ فَ ا نُ دً ونُ غَ يُلْقُ بَ سَ ءِ الطُّالَّ الَ ؤُ عَ أَنْ هَ قَّ تَطِيعُ أَنْ أَتَوَ لْ أَسْ هَ

ةِ  ابِقَ عَ النَّتَائِجِ السَّ ةِ مَ يدَ دِ عِ النَّتَائِجِ الْجَ مْ  لِجَ رَ ةً أُخْ رَّ مَ          َّثُم . ةً يدَ دِ ئِلَةً جَ تُبُ أَسْ أَكْ
 ! اءُ لَمَ عُ لُ الْ مَ عْ ا يَ مَ كَ
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يَّةُ  لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ ــا الْ يِّرُ بِهَ غَ تِي تُ قِ الَّ ــبَقَ بَعْضَ الطُّرُ ا سَ مَّ فْتُ مِ رَ عَ
 ، بِيئَةِ اتٍ فِي الْ يُّرَ غَ ثُ تَ دِ يَّةَ تُحْ بِيعِ ثَ الطَّ ارِ ــوَ كَ إِنَّ الْ لِكَ فَ ذَ ا. كَ بِيئَاتِهَ

. رائِقِ الْحَ افِ وَ فَ الجَ انِ وَ يَضَ ثْل الفَ مِ

ا  مَ نْدَ انُ عِ يَضَ ثُ الفَ دُ . يَحْ يَّــةِ بِيعِ ثِ الطَّ ارِ وَ اعِ الكَ دُ أَنْوَ انُ أَحَ يَضَ الفَ
 . فِ اصِ وَ العَ ةِ وَ يرَ زِ طَــارِ الغَ نِ األَمْ نْتُجُ عَ يَ . وَ ضَ ــاءُ األَرْ طِّى المَ غَ يُ
انَاتِ  يَوَ دِ الحَ قْ فَ ، وَ النَّبَاتَاتِ ةِ وَ بَ افِ التُّرْ رَ انَاتُ إِلَى انْجِ يَضَ دِّي الفَ تُؤَ وَ

ا. طِنِهَ وْ لِمَ

طَارِ  بَاسِ األَمْ نْدَ انْحِ ثُ عِ دُ يَحْ ، وَ انِ يَضَ سُ الفَ كْ وَ عَ افُ فَهُ فَ ا الجَ أَمَّ
لِكَ  ذَ كَ . وَ اتُ يْرَ البُحَ ارُ وَ فُّ األَنْهَ طَرِ تَجِ نْ دُونِ المَ ؛ فَمِ ةً يلَ ةً طَوِ تْــرَ فَ
ا  َنَّهَ يَّة ألِ لُوقَاتِ الحَ خْ تِ المَ وْ افُ إِلَى مَ فَ دِّي الجَ ؤَ يُ . وَ ةُ بَ فُّ التُّرْ تَجِ

. اءِ لِتَعِيشَ تَاجُ إِلَى المَ تَحْ
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اءُ  زَ تِ األَجْ ضَ رَّ ا تَعَ إِذَ . فَ ائِقِ رَ دِّي إِلَى الحَ ؤَ افِ أَنْ يُ فَ كِنُ لِلجَ مْ يُ وَ
إِنَّ  ائِيَّةٍ فَ بَ رَ هْ ةٍ كَ قَ اعِ ــبِيَّةِ لصَ شْ ي العُ اضِ ةِ أَوِ األَرَ ابَ نَ الغَ ةُ مِ افَّ الجَ
اطِنُ  وَ رُ مَ مَّ تُدَ ، وَ وتُ النَّبَاتَاتُ تَمُ ، فَ الِ ــتِعَ أُ فِي االشْ بْدَ ائِقَ تَ رَ الحَ

. اءَ وَ ائِقِ الهَ رِ انُ الحَ ثُ دُخَ لَوِّ يُ ، وَ انَاتِ يَوَ نَ الحَ يدِ مِ دِ العَ

نَ  يدُ مِ دِ العَ ؛ فَ ـي البِيئَــةِ اتٍ فـِ يُّــرَ غَ اضُ تَ رَ ثُ األَمْ ــدِ ــا تُحْ مَ كَ
ــبِّبَ  كِنُ أَنْ يُسَ مْ يَّاتِ يُ طْرِ الفُ ا وَ يَ تِيرْ البَكْ يَّــةِ كَ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ
نَ  ثِيرُ مِ وتُ الكَ ا يَمُ هَ نْدَ عِ اضُ فَ رَ تِ األَمْ ــرَ تَشَ ا انْ إِذَ ، وَ اضَ رَ األَمْ

. يَّةِ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ

                           
       

                     �
   

                �
          

اطِنُ  وَ رُ مَ مَّ تُدَ ، وَ وتُ النَّبَاتَاتُ تَمُ ، فَ الِ ــتِعَ أُ فِي االشْ بْدَ ائِقَ تَ رَ الحَ

نَ  يدُ مِ دِ العَ ؛ فَ ـي البِيئَــةِ اتٍ فـِ يُّــرَ غَ اضُ تَ رَ ثُ األَمْ ــدِ ــا تُحْ مَ كَ
ــبِّبَ  كِنُ أَنْ يُسَ مْ يَّاتِ يُ طْرِ الفُ ا وَ يَ تِيرْ البَكْ يَّــةِ كَ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ                

                 
. pI nô« p̈ s°üdG pI nQƒ t°üdG ≈ndpEG oô o¶rfnCG   

     

. وِّ مُ ى النُّ لَ بَاتَاتِ عَ ضَ النَّ دُ بَعْ اعِ سَ دْ تُ ةُ قَ يَّ بِيعِ ائِقُ الطَّ رَ الحَ
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نْدَ  ثَالً عِ . فَمَ يَّةِ لُوقَاتِ الحَ خْ اتُ البِيئِيَّةُ فِي المَ يُّرَ رُ التَّغَ ثِّ ؤَ تُ
إِنَّ النَّبَاتَاتِ  افِ فَ فَ لِ الجَ صْ بِيَّةِ لِفَ شْ ي العُ اضِ ضِ األَرَ رُّ تَعَ
فُّ  تَجِ ، وَ اءِ نَ المَ ةٍ مِ لِيلَ يَّةٍ قَ مِّ لَى كَ لُ عَ صُ انَاتِ تَحْ يَوَ الحَ وَ
؛  رُ اجِ تُهَ ا وَ طِنَهَ وْ يَوانَاتِ مَ كُ بَعْضُ الحَ تْرُ ا تَ ابُ لِذَ شَ األَعْ

. يْشِ فِيهِ نَ العَ نُ مِ كَّ تَمَ يدٍ تَ دِ طِنٍ جَ وْ نْ مَ ثًا عَ بَحْ

اءِ  نِ المَ ثًا عَ ةٍ بَحْ يدَ دِ رُ إِلَى بِيئَــاتٍ جَ اجِ ثَالً تُهَ ةُ مَ يَلَ الفِ فَ
. ابِ شَ األَعْ وَ                   ↑
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اعِ  بَعْضُ أَنْوَ . فَ اءِ ــنَ البَقَ نُ مِ كَّ يَّفُ لِيَتَمَ تَكَ رُ يَ البَعْضُ اآلخَ وَ
ا  مَ نْدَ ا فِي الطِّينِ عِ هَ سِ فْنِ نَفْ يَّفُ بِدَ تَكَ اكِ تَ مَ األَسْ ادِعِ وَ فَ الضَّ
لُ  أْكُ الَ تَ ، وَ يلٍ يَاتٍ طَوِ بُ فِي بَ هَ ا تَذْ . إِنَّهَ ةً افَّ ا جَ هَ بِحُ بِيئَاتُ تُصْ
نْ  جُ مِ رُ بَةً تَخْ طْ ا رَ هَ ـحُ بِيئَاتُ بـِ ا تُصْ مَ نْدَ عِ ا. وَ يَاتِهَ ةِ بَ تْرَ الَ فَ طَوَ

ا.  يَاتِهَ بَ

نْدَ   عِ رَ ائِسَ أُخْ رَ طِيَــادَ فَ ــةُ اصْ سَ تَرِ فْ انَاتُ المُ يَوَ أُ الحَ بْدَ تَ وَ
انَاتٌ  يَوَ أُ حَ لْجَ ا تَ مَ يَاةِ، كَ يْــدِ الحَ لَى قَ ى عَ ا لِتَبْقَ ائِهَ ذَ صِ غِ نَقْ

. يْالً يْدِ لَ  إِلَى الصَّ رَ أُخْ

الَ  تِقَ ــتَطِيعُ االنْ ا الَ تَسْ نَّهَ ؛ ألَ تِ وْ ضُ لِلمَ رَّ تَتَعَ ا النَّبَاتَاتُ فَ أَمَّ
. رَ انٍ إِلَى آخَ كَ نْ مَ مِ

              ↑

←
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ةَ أَوِ  رَ جْ هِ يَّــةُ الْ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ ــتَطِيعُ الْ ا ال تَسْ مَ نْدَ عِ
لُوقُ  خْ مَ الْ دُّ  عَ يُ ، وَ اضِ رَ لِالنْقِ ضُ  رَّ تَعَ تَ إِنَّها  فَ يُّفَ  التَّكَ
نْ  ى مِ بَقَّ ا تَ دُ مَ دَ انَ عَ ا كَ اضِ إِذَ ــرَ قِ ا بِاالنْ دً دَّ هَ يُّ مُ الْحَ

. لِيالً ادِهِ قَ رَ أَفْ

اناتِ  يَوَ نَ الْحَ يدِ مِ دِ عَ ريضِ الْ انُ فِي تَعْ نْسَ مُ اإلِ هِ يُسْ وَ
  بَارَ . فَطَائِــرُ الحُ يْدِ يــقِ الصَّ نْ طَرِ اضِ عَ ــرَ لِالنْقِ
راضِ  ةِ باالنْقِ دَ دَّ هَ انَــاتِ المُ يَوَ نَ الحَ يمِ مِ الُ الرِّ زَ غَ وَ
ةَ  نَتيجَ يَّةِ  بِيِعِ بِيئَتِهِ الطَّ رِ  وُ هْ تَدَ ، وَ ائِرِ يْدِ الجَ بَبِ الصَّ بِسَ

. يِّ رِ الزراعِ التَّطَوُّ ائِرِ وَ يِ الجَ عْ الرَّ
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                     ↑
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 mäG nôt« n̈ nJ         
. pá nÄ« pÑdG » pa

 s¿pEÉ`` na               
 ,i sPnCÉ nà nJ ób ná s« nëdG päÉ nbƒo∏ rî nªdG

. oô pLÉ n¡ oj rhnCG , o∞s« nµ nà nj É n¡ o°† r© nH nh

     t» nëdG o¥ƒo∏ nî nªdG oí`` pÑ r°üoj
 lO nó`` nY  ≈`` s≤ nÑ nJ  G nP pEG     

. p√ pOG nô raCG rø pe lπ«p∏ nb

    
 o¬ oà rªs∏ n© nJ É ne É¡«a o¢ü uîndoCG , pπ rµ`` s°ûdG » pa pá næ s« nÑ oª rdÉc ká sj pƒ r£ ne oπ nª rYnCG

. pá nÄ« pÑdG pôt« n̈ nà pH pá s« nëdG päÉ nbƒo∏ rî nªdG pôtKnCÉ nJ pá s« pØ r« nc rø nY






 



 


           

لُوقَاتِ  خْ مَ بِالْ ــودُ  صُ قْ مَ ــا الْ  مَ       
؟    راضِ ةِ بِاالنْقِ دَ دَّ هَ مُ يَّةِ الْ الْحَ

نِ  عَ ةُ  النَّاتِجَ ارُ  اآلثَ ا   مَ          
؟    فافِ الْجَ

oÖ nÑ s°ùdGoá né« pà sædG

بِيئَةِ  لَى الْ افِظُ عَ يْفَ نُحَ  كَ         
؟    بِيرٍ نَعٍ كَ صْ اءِ مَ نْدَ إنْشَ عِ

أْتِي  ا يَ مَّ   أيٌّ مِ            
؟ يَّةً بِيعِ ةً طَ ثَ ارِ لَى كَ لُّ عَ دُ ال يَ

.أ - ابَاتِ ائِقُ الغَ رَ حَ
.ب- انُ يَضَ فَ الْ
.ج- يَّاتُ طْرِ فُ الْ
.د- افُ فَ الْجَ

اتُ  يُّرَ غَ ثِّــرُ تَ ؤَ يْفَ تُ  كَ       
؟ يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ بِيئَةِ فِي الْ الْ

      
 o± sô n© nJnCG nh ,É`` kãj pó nM rä nô`` s« n̈ nJ »`` pà sdG päÉ`` nÄ« pÑ rdG i nó`` rMpEG rø`` nY oå`` në rHnCG
 É n¡« pa oô oc rP nCG ká ndÉ n≤ ne oÖoà rcnCG sº oK ,É n¡ né pFÉ nà nf nh päGôt« n̈ sàdG n∂r∏ pJ nÜÉ nÑ`` r°SCG

. pá nÄ« pÑ rdG n∂r∏ pJ pôt« n̈ nJ nè pFÉà nf nh nÜÉ nÑ r°SnCG

      
 pá s« pª rë ne ná`` nÄ« pH oô`` pFÉ nédG oó`` r« s°üdG nô`` u« n̈ oj r¿nCG oø`` pµ rª oj n∞`` r« nc : o∫nCÉ`` r°SnCG
 »a oô uKnDƒ oj n∞`` r« nc nh ? pá sj pOƒ o©`` t°ùdG pá s« pH nô n©dG pá nµn∏ rª nªdG n∫É nª`` n°T I sô`` nëdG
 oí u°V nƒ oj É k≤ n°ür∏ oe oπ nª rYnCG sº oK ?É n¡« pa o¢û« p© nJ » pà sdG pá s« nëdG päÉ nbƒo∏ rî nªdG

 . p¬ r« ndpEG oâr∏ s°U nƒ nJ É ne nR nô rHnCG

       

   ١٢٣



         

 ، اضِ رَ ةِ بِاالنْقِ دَ ــدَّ هَ يُورِ المُ نَ الطُّ ــهاقُ مِ كِيُّ الشّ رْ الكُ

ةُ  ايَ مَ دْ تَمَّ حِ قَ ا فَ ؛ لِذَ ةِ بِيعَ نْهُ في الطَّ ةٌ مِ لِيلَ ادٌ قَ دَ دُ أَعْ تُوجَ وَ

طَرِ فِي بِيئَتِهِ  ــهِ لِلْخَ يضِ رِ عْ هِ أَوْ تَ يْدِ نْعِ صَ ائِرِ بِمَ ا الطَّ ــذَ هَ

 . يَّةِ بِيعِ الطَّ

لُوقَاتٍ  خْ وَّ مَ رُ نُمَ ظْهِ ي يُ ــذِ اهُ الَّ نَ لَ أَدْ وَ دْ صُ الجَ حَّ أَتَفَ

ا. يَّةٍ في بِيئَاتِهَ مِ حْ يَّةٍ مَ حَ

 

امَ ٢٠٠٥م. ادِهِ عَ دَ نْ تَعْ انٍ مِ يَوَ لِّ حَ لِيَّ لِكُ ادَ األَصْ دَ حُ التَّعْ أَطْرَ هُ وَ الَ لَ أَعْ وَ دْ لُ الجَ مِ تَعْ أَسْ

انِ يَوَ مُ الحَ ادِ اسْ دَ نَةُ التَّعْ سَ
لِيِّ األَصْ

ادُ  دَ التَّعْ
لِيُّ األَصْ

نَةَ  ادُ سَ دَ التَّعْ
٢٠٠٥م

هاقُ كِي الشّ رْ ١٩٤١١٦٣٤١مالكُ

دُ الثُّلُوجِ هْ ١٩٦٠١٠٠٠٦١٠٥مفَ

يكِيُّ رِ رُ األَمْ ١٩٨٦١٧٢٠٠مالنَّسْ
ةُ قَ الَ ا العِمْ ١٩٥٦١٠٠٠١٨١٧مالبَانْدَ

بُ دَ وتُ األَحْ ١٩٦٦٢٠٠٠٠٣٥١٠٥مالحُ

امَ ٢٠٠٥م. ادِهِ عَ دَ نْ تَعْ انٍ مِ يَوَ لِّ حَ لِيَّ لِكُ ادَ األَصْ دَ حُ التَّعْ أَطْرَ هُ وَ الَ لَ أَعْ وَ دْ لُ الجَ مِ تَعْ أَسْ

نَةَ  ادُ سَ دَ التَّعْ

    

ةِ  دَّ نْ عِ ةٍ مِ نَ وَّ كَ ادٍ مُ دَ حُ أَعْ طَرْ
امٍ قَ أَرْ
  ٣  ٤ ٣     ١١  ١

١٦-
٥

الً  ادَ أَوَّ حُ اآلحَ أَطْرَ
مَ  زْ ا لَ يعَ إِذَ مِ يدُ التَّجْ أُعِ وَ

 . رُ األَمْ


  ٣  ٤ ٣     ١
١٦-  
٢٥    

اتِ  َ حُ العَرشَ ثُمَّ أَطْرَ
مَ  زَ ا لَ يعَ إِذَ مِ يدُ التَّجْ أُعِ وَ

 . رُ األَمْ

  ٣٤١
١٦-  

٣٢٥

لِيَّةِ   مَ رُّ يف عَ تَمِ أَسْ
حُ  تِمَّ طَرْ تَّى يَ ، حَ حِ الطَّرْ
هلا. نَازِ امِ يف مَ قَ ِيعِ األَرْ مجَ

١

       ١٢٤



   
     

 É`` n¡ pJÉ nÄ« pH  oá`` s« nërdG  oäÉ`` nbƒo∏ rî nªrdG  oô`` u« n̈ oJ
 G nò ng o¿ƒ oµ nj ró nb nh ,É n¡ pJÉ nLÉ nM ≈n∏ nY kAÉ næH

.É n¡ nd G vô p°† oe rhnCG pá nÄ« pÑ∏ pd G kó« pØ oe oôt« n̈ sàdG

    
 oá s« p©«Ñ s£dG oç pQG nƒ nµ rdG nh o¢VG nô renC’G oô u« n̈ oJ
 oäÉ`` nbƒo∏ rî nªrdG  oÖ« pénà`` r°ù nà na  , ná`` nÄ« pÑ rdG
 m¥ oô`` o£ pH  päGô``t« n̈ sàdG  p√ pò`` n¡ pd  oá`` s« nërdG

. má nØ p∏ nà rî oe

    
 . mIG sƒ n≤ oe mIô« pÑ nc má nb nQ nh ≈n∏ nY m¢S rQ nO uπ oc »a É n¡ooàr∏ pª nY » pà sdG päÉ sj pƒ r£ nªrdG o≥ p°ürdoCG

. pπ r°ü nØrdG G nò ng » pa o¬oà rªs∏ n© nJ É ne pá n© nLG nô oe ≈∏Y päÉsj pƒ r£ nªrdG p√ pò n¡ pH oø« p© nà r°SCG

          
                      

افُ فَ الجَ
ا ضً رِ نْقَ مُ

يرِ وِ تَدْ
دِ ارِ وَ المَ
انُ يَضَ الفَ

ثُ التَّلَوُّ
لَبِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  عُ لــى   كاتُ عَ ــرِ لُ الشَّ مَ  تَعْ

. لَةِ مَ تَعْ سْ مُ نْيُومِ الْ ومِ األَلُ

طَارِ  وطِ األَمْ قُ قُّفِ سُ نْدَ تَوَ ـــــــــــــــــــــــــــــ عِ ثُ ـ  دُ  يَحْ

. يلَةً نِيَّةً طَوِ مَ ةً زَ تْرَ فَ

ا  يْهَ تَــاجُ إِلَ تِي تَحْ ــدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ الَّ ــاءُ أَحَ  المَ

. يَّةُ لِتَعيشَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ

ةِ  يرَ زِ غَ طَارِ الْ ــبَبِ األَمْ ثُ ــــــــــــــــــــــــــــــ بِسَ ــدُ  يَحْ

ةِ . رَّ تَمِ سْ مُ الْ

ى  مَّ دٍ يُسَ رْ هِ أَيُّ فَ عِ نْ نَوْ ى مِ بْقَ ي ال يَ انُ الَّذِ يَوَ  الْحَ

ا ــــــــــــــــــــــــــــــ . انً يَوَ حَ

ةٍ إِلَى  وادَّ ضارَّ ةِ مَ افَ نْدَ إِضَ ثُ ــــــــــــــــــــــــــــــ عِ دُ  يَحْ

. بِيئَةِ الْ

 
  

   
 






 




  

    

        ١٢٥



          

ابَاتِ فِي  ارِ الغَ ــجَ رُ قَطْعُ أَشْ ثِّ ؤَ يْــفَ يُ  كَ      
ـي تَعِيشُ فِي تِلْكَ  تـِ يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الحَ خْ يَاةِ المَ حَ

؟  نَاطِقِ المَ

ثُ  ارِ وَ يِّرُ الكَ غَ يْفَ تُ فُ كَ  أَصِ          
؟ ةَ البِيئيَّةَ يَّةُ األَنْظِمَ بِيعِ الطَّ

صَ ، نَقَ ائِرِ يْدِ الجَ بَبِ الصَّ  بِسَ        

طِينَ  لَسْ اءِ النَّقبِ بفِ رَ حْ بِيَّةِ فِي صَ رَ عَ ورِ الْ دُ النُّمُ دَ عَ
  ــوَ ا سِ نْهَ بْقَ مِ مْ يَ ا لَ يْنَمَ ا ، بَ رً الَي ١٨ نَمِ وَ إِلَى حَ
ةِ  يرَ زِ ــبْهِ الجَ اءِ شِ رِ حْ ـي صَ يبًا فـِ رِ قْ ــرٍ تَ ١٠٠ نَمِ
يَةِ فِي  تَبَقِّ بِيَّــةِ المُ رَ عَ ورِ الْ دُ النُّمُ ــدَ ا عَ . مَ بِيَّةِ رَ عَ الْ

؟ تَيْنِ نْطَقَ يْنِ المِ اتَ هَ

عِيشُ فِي  ائِرٍ يَ ثُ لِطَ دُ ا يَحْ اذَ  مَ        
؟  يقٌ رِ بَّ فِيها حَ ةٍ شَ ابَ غَ

تِي  تَنَافَسُ النَّبَاتَاتُ الَّ يْــفَ تَ  كَ        
تَاجُ  تِي تَحْ ادِرِ الَّ صَ لَــى المَ لِكَ عَ وْ نْ حَ تَعِيشُ مِ

ا؟ يْهَ إِلَ

رُ أَوْ  اجِ ـي تُهَ تـِ لُوقَاتُ الَّ خْ مَ الْ        

ةُ  بَارَ عِ هِ الْ ذِ لْ هَ . هَ اضِ ــرَ نْقِ ضُ لالِ رَّ تَعَ يَّفُ تَ تَكَ تَ
تِي. ابَ رُ إِجَ ؟ أُفَسِّ اطِئَةٌ ةٌ أَمْ خَ يحَ حِ صَ

يَّةِ  ــاتِ الْحَ لُوقَ خْ افِظُ المَ يْــفَ تُحَ  كَ

ا؟ ا فِي بِيئَاتِهَ يَاتِهَ لَى حَ عَ

           

      
 ا نْهَ ةٍ مِ دَ احِ لُّ وَ بَيِّــنُ كُ ثَ بِطَاقَاتٍ تُ لُ ثَــالَ مَ أَعْ

. بِيئَةِ ةِ الْ ايَ مَ قِ حِ نْ طُرُ ةً مِ دَ احِ ةً وَ يقَ طَرِ

 : ينِ التَّالِيَةِ نَاوِ عَ دَ الْ ةٍ أَحَ لِّ بِطَاقَ لَى كُ تُبُ فِي أَعْ أَكْ
 ، يرُ جِ ، أَوِ التَّشْ يدُ شِ ، أَوِ التَّرْ يرُ وِ ، التَّدْ امِ دَ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ
لَى  دُ النَّاسَ عَ ــاعِ ةً تُسَ تُوبَ كْ لِيَّةً مَ مَ طَّةً عَ حُ خُ تَــرِ ثُمَّ أَقْ

ا. هَ يذِ نْفِ يحِ تَ ضِ ومِ لِتَوْ سُ ينًا بالرُّ تَعِ سْ دِ، مُ ارِ وَ مَ ظِ الْ فْ حِ

 ُد اعِ يْفَ تُسَ . كَ طَّةً ةٍ خُ لِّ بِطَاقَ رِ كُ لَى ظَهْ تُبُ عَ أَكْ
؟ ةِ البِيئَةِ ايَ مَ لَى حِ طَّتِي عَ خُ

ا فِي البِيئَةِ؟  ارً رَ بِّبُ أَضْ ا يَلِي الَ يُسَ مَّ  أَيُّ مِ
ارِ جَ ةُ األَشْ اعَ رَ       أ. زِ

يثُ البِيئَةِ لْوِ    ب. تَ
ابَاتِ ةُ الغَ الَ    جـ. إِزَ

انِعِ صَ اءُ المَ       د. إِنْشَ

          ١٢٦



       

           ١٢٧

          

ــنَ الْبِيئَةِ الَّتِي  انِبُ مِ لَتِ األَرَ قِ ا نُ ثُ إِذَ ــدُ ا يَحْ اذَ مَ ۱
ا؟ تَعِيشُ فِيهَ

ثَر.أ.  يْشٍ أَكْ نَ عَ اطِ وَ انِبِ مَ رَ رُ لِألَ افَ تَوَ يَ سَ
.ب.  لُّ اءٌ أَقَ ذَ ابِينِ غِ عَ رُ لِلثَّ افَ تَوَ يَ سَ
ثَر.ج.  اءٌ أَكْ ذَ بَانِ غِ قْ عُ رُ لِلْ افَ تَوَ يَ سَ
.  د.  ابُ شَ عْ َ تَفِي األْ تَخْ سَ

؟ افَ فَ بِّبُ الْجَ ي يُسَ ا الَّذِ مَ ۲

اضُأ.  رَ مْ َ األْ
ائِقُب.  رَ الْحَ
.ج.  ةً يلَ وِ ةً طَ تْرَ ارِ فَ طَ مْ َ ولِ األْ طُ مُ هُ دَ عَ
.د.  فُ اصِ وَ الْعَ ةُ وَ يرَ زِ ارُ الْغَ طَ مْ َ األْ

ا  دً دَّ هَ ــيَّ مُ لُــوقَ الْحَ خْ ــلُ الْمَ عَ ي يَجْ ــا الَّــذِ مَ ۳
؟  اضِ رَ قِ نْ بِاالِ

.أ.  نِهِ طِ وْ يِّ فِي مَ وقِ الْحَ لُ خْ يُّفُ الْمَ تَكَ
لَى ب.  يِّ عَ ــوقِ الْحَ لُ خْ ةِ الْمَ اعَ ــتِطَ مُ اسْ ــدَ عَ

 . امِ البِيئِيِّ رِ النِّظَ يُّ نْدَ تَغَ ةِ عِ رَ جْ الْهِ
.ج.  يِّ وقِ الْحَ لُ خْ نِ الْمَ طِ وْ مِ مَ جْ ةُ حَ يَادَ زِ
. د.  يِّ وقِ الْحَ لُ خْ ادِ  الْمَ دَ ةُ أَعْ يَادَ زِ

؟ انُ الْبِيئَةَ يَضَ يِّرُ الْفَ غَ يْفَ يُ كَ ٤

اأ.  نِهَ اطِ وَ نْ مَ ا عَ يدً بَةَ بَعِ رْ التُّ بَاتَاتِ وَ رِفُ النَّ يَجْ
ةٍب.  عَ رْ وِّ بِسُ مُ ى النُّ لَ بَاتَاتِ عَ دُ النَّ اعِ يُسَ
اتِج.  يْرَ بُحَ الْ ارِ وَ نْهَ َ افِ األْ فَ لَى جَ دُ عَ اعِ يُسَ
ائِقَد.  رَ بِّبُ الْحَ يُسَ

ةِ ورَ ةِ فِي الصُّ افَ رَ أَنْظُرُ إِلَى الزَّ ٥

اءِ؟  لَى الْغِذَ ةِ عَ افَ رَ عَ الزَّ تَنَافَسُ مَ انَاتِ يَ يَوَ أَيُّ الْحَ

دأ.  سَ َ األْ
يُّب.  شِ حْ ارُ الوَ مَ الحِ
نج.  رْ يدُ الْقَ حِ وَ
الْفِيلد. 



          

ةُ بِيئَتِهِ؟ ايَ مَ انِ حِ ِنْسَ كِنُ لِإلْ مْ يْفَ يُ كَ ٦

.أ.  ارٍ جَ شْ َ عُ األْ طْ قَ
ةٍ.ب.  يمَ دِ ادَّ قَ وَ ةٍ مِنْ مَ يدَ دِ اتٍ جَ نْتَجَ نْعُ مُ صُ
.ج.  ةً دَ احِ ةً وَ رَّ ءِ مَ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ اسْ
يَاءِ. د.  شْ َ ةٍ مِنَ األْ بِيرَ يَّاتٍ كَ مِّ كُ كَ الَ تِهْ اسْ

ةِ الَّتِي تَمَّ  ابَ ارِ الْغَ جَ حُ بَعْضَ أَشْ ضِّ وَ اهُ يُ نَ لُ أَدْ كْ الشَّ ۷
ا هَ طْعُ قَ

ثَ فِي بِيئَةِ  دَ ي حَ يُّرَ الَّذِ نُ التَّغَ ارِ يْفَ أُقَ كَ
يَّةٍ لَمْ  بِيعِ ةٍ طَ ابَ ارِ غَ جَ عَ بِيئَةِ أَشْ هِ مَ ذِ ارِ هَ جَ َشْ األْ

ا؟ هَ ارُ جَ طَعْ أَشْ قْ تُ

بَاتَاتٍ  نَ انَاتٍ وَ يَوَ يَانًــا حَ رُ بَعْضُ النَّاسِ أَحْ ضِ يُحْ ۸
ةِ  يدَ دِ اتِ الْجَ لُوقَ خْ رَ الْمَ فُ أَثَ . أَصِ بِيئَةِ ةً لِلْ يدَ دِ جَ

؟  رَ ُخْ يَّةِ األْ اتِ الحَ لُوقَ خْ فِي الْمَ فِي الْبِيئَةِ وَ

ـي النَّبَاتَاتِ  ــافُ فـِ فَ ثِّــرُ الْجَ ؤَ يْفَ يُ ــفُ كَ ۹   أَصِ
ا  لَهَ يَّةِ  الْحَ ــاتِ  لُوقَ خْ الْمَ أَيُّ  وَ ؟  انَــاتِ يَوَ الْحَ وَ

؟  افِ فَ نَاءِ الْجَ يَّةً فِي أَثْ بْقَى حَ ةُ أَنْ تَ صَ رْ الْفُ

        
١١٢٠٦١١٠
٢١١٦٧١٠٨
٣١٢٠٨١٠٩
١١٨-٤١١٦٩١١٩
٥١٠٩

          ١٢٨



نموذُج اختباٍر )٢(

َنُموَذُج االْخِتَباِر  )٢( 129

وَر الثََّلَث لُِتَمثَِّل ِسْلِســَلًة ِغَذائِيًَّة َتْبَدُأ  1   َرتِّــِب الصُّ
بِاْلُمنْتِِج ُثمَّ اْلُمْسَتْهلِِك ُثمَّ اْلُمَحلِِّل. 

3      ٢      1

2   اْلَحَيــَواُن الًِّذي َيْصَطاُد َغْيــَرُه  ِمَن اْلَحَيَواَناِت 
ى َعَلْيِه  ُيْطَلُق َعَليِه: لَِيَتَغذَّ

أ أَفِرْيَسٌة.	.



نموذُج اختباٍر )٢(
. ــَمالِيِّ ٨  َيِعْيُش الثَّْعَلُب  اْلُقْطبِيُّ فِي اْلُقْطِب الشَّ

ــا َيلِي ُيَعــدُّ َتَكيًُّفا َمَع اْلَجــوِّ الَقاِرِس  َأيٌّ ِممَّ
)َشِديُد اْلُبُروَدِة( ِعنَْد َهَذا اْلَحَيَواِن؟

أ َتاِء.	. ِلأَنَشاِطِهأِفيأَفْصِلأالشِّ ِزَياَدُةأُمَعدَّ
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          ••

••        
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 . مِ ـسْ الْجِ ةِ  ـزَ هِ أَجْ ـدُ  أَحَ  : ـلِيُّ يْكَ الْهَ ازُ  هَ الْجِ
قيامِ  ا لِلْ عً لُ مَ مَ اءِ تَعْ ضَ عْ ةٌ مِنَ األَ وعَ مُ جْ : مَ ازُ هَ الْجِ وَ

نَةٍ. يَّ عَ ةٍ مُ ظيفَ بِوَ

مِنْ  اإلِنْسانِ  مِ  سْ جِ في  ليُّ  يْكَ الْهَ هازُ  الِجِ بُّ  كَ تَرَ يَ
مِ  جْ الحَ وَ لِ  كْ الشَّ في  ةٍ  تَـلِفَ خْ مُ اتٍ  مَ ـظْ عَ  (٢٠٦)
 ، اغَ مَ الدِّ ي  مِ تَحْ ةِ  مَ جُ مْ الْجُ امُ  ظَ عِ فَ ؛  ةِ يفَ ظِ الوَ وَ
تَقومُ   . ةِ كَ رَ الْحَ لى  عَ دُ  تُساعِ ضِ  وْ الْحَ ظامُ  عِ وَ
مِ  سْ لى الْجِ ا لِتُحافِظَ عَ عً ةِ مَ مَّ هِ ا الْمُ هَ ائِفِ ظامُ بِوظَ الْعِ

ا. ليمً سِ ا وَ نَشيطً

هُ  لَ كْ هُ شَ بُ سِ كْ تُ ، وَ مِ سْ لِلْجِ ةً  عامَ ظامُ دَ ي الْعِ طِ عْ تُ 
ا. العامَّ أيْضً

. ةَ ليَّ اخِ زاءَ الدَّ جِ ظامُ األَ ي الْعِ مِ تَحْ

ةِ. كَ رَ لى الْحَ مِ عَ سْ ةِ الْجِ دَ ساعَ ى مُ لَ التِ عَ ضَ عَ الْعَ ظامُ مَ لُ الْعِ مَ تَعْ

. مِ سْ مَ لِلْجِ تِجُ الدَّ نْ تُ ، وَ نَ ادِ عَ ظامُ الْمَ نُ الْعِ زُ تَخْ

  
 : يَ ، هِ لُ فاصِ نْواعٍ مِنَ الْمَ ةُ أَ ناكَ ثَالثَ هُ . وَ ضٍ ها بِبَعْ ضِ ثْرَ بَعْ يْنِ أَوْ أَكَ مَ ظْ الِ عَ عُ اتِّصَ ضِ وْ : مَ لُ صِ الْمفْ
ةٍ.  كَ رِّ تَحَ يْرِ مُ ابِتَةٍ غَ لَ ثَ اصِ فَ نْدَ مَ لُ عِ تَّصِ ةِ الَّتي تَ مَ جُ مْ جُ نَةِ لِلْ وِّ كَ امِ الْمُ ظَ ثْلُ الْعِ ةٍ، مِ كَ رِّ تَحَ يْرُ مُ لُ غَ اصِ فَ مَ 

. العِ امِ األَضْ ظَ عَ عِ صِّ مَ مِ الْقَ ظْ اءِ عَ تِقَ لِ الْ فاصِ ثْلُ مَ ، مِ ةِ كَ رَ ةُ الْحَ ودَ دُ حْ لُ مَ اصِ فَ مَ

ةُ  كَ رِّ تَحَ لُ   الْمُ فاصِ الْمَ . وَ ذِ خِ الْفَ اقِ وَ يِ السَّ مَ ظْ تِقاءِ عَ نْدَ الْ بَةِ عِ كْ لِ الرُّ صِ فْ ثْلُ مَ ، مِ ةِ كَ رَ ةُ الْحَ عَ اسِ لُ وَ اصِ فَ مَ
. امِ ظَ ةُ الْعِ كَ رَ ا حَ هَ نْدَ ثُ عِ دُ تِي تَحْ نُ الَّ اكِ مَ يَ األَ هِ

        

        ١٣٢



    
 . التِ ضَ ةٍ مِنَ الْعَ بِيرَ ةٍ كَ وعَ مُ جْ لِيُّ مِنْ مَ ضَ ازُ الْعَ هَ نُ الْجِ وَّ تَكَ يَ

 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ يَّ لِلْجِ مِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ
أَوْ  سَ  نَفُّ التَّ أَوِ  ضَ  كْ الرَّ تَطيعُ  نَسْ . ال  رونَةَ الْمُ وَ لَ  كْ الشَّ هُ  بُ سِ كْ تُ وَ
ةُ  بِطَ تَ رْ التُ الْمُ ضَ ى الْعَ مَّ تُسَ . وَ التِ ضَ ونِ الْعَ بَ مِنْ دُ رْ تّى الشُّ حَ
لَى  ةً عَ التُ عادَ ضَ هِ الْعَ ذِ لُ هَ مَ تَعْ . وَ ةَ ليَّ يْكَ التِ الْهَ ضَ امِ الْعَ ظَ بِالْعِ

. امِ ظَ يكِ الْعِ رِ اجٍ لِتَحْ وَ ةِ أَزْ ئَ يْ هَ

جٍ مِنَ  وْ ةً إِلى زَ الَ سَ ماغُ رِ لُ الدِّ سِ رْ ، يُ ةِ كَ رَ بُ في الْحَ غَ ما نَرْ نْدَ  عِ
بُ  حَ تَسْ ، فَ رَ بِحُ أَقْصَ تُصْ ا وَ اهَ دَ بِضُ إِحْ نْقَ تَ ، فَ ةِ لِيَّ يْكَ التِ الْهَ ضَ الْعَ
حَ  مَ  لِتَسْ رَ خْ ةُ األُ لَ ضَ طُ الْعَ بَسِ نْ نَما تَ ، بِيْ دَ لْ اْلجِ ظامَ وَ ها الْعِ وَ نَحْ

. ظامِ ةْ الْعِ كَ رَ بِحَ

ةٌ  لَ ضَ لْبُ عَ لقَ اْ ا. فَ رَ فِيهَ كِّ فَ ونِ أَنْ نُ التِ مِنْ دُ ضَ ضُ الْعَ لُ بَعْ مَ تَعْ وَ
 . نُ نائِمونَ نَحْ لُ وَ مَ تَعْ ، وَ مِ سْ اءِ الْجِ زَ يعِ أَجْ مِ مَ إِلى جَ خُّ الدَّ تَضُ

 ، اءَ سَ لْ الْمَ التِ  الْعضَ ى  مَّ يُسَ التِ  ضَ الْعَ مِنَ  رُ  آخَ عٌ  نَوْ نَاكَ  هُ وَ
 ، سِ نَفُّ لى التَّ نا عَ دَ ةِ لِتُساعِ دَ عِ فِي الْمَ يْنِ وَ تَ ئَ ةٌ في الرِّ ودَ جُ وْ يَ مَ هِ وَ

. عامِ مِ الطَّ ضْ لَى هَ عَ وَ

                ↑

             

            ↑
.             
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 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ يَّ لِلْجِ مِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ
أَوْ  سَ  نَفُّ التَّ أَوِ  ضَ  كْ الرَّ تَطيعُ  نَسْ . ال  رونَةَ الْمُ وَ لَ  كْ الشَّ هُ  بُ سِ كْ تُ وَ
 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ يَّ لِلْجِ مِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ
أَوْ  سَ  نَفُّ التَّ أَوِ  ضَ  كْ الرَّ تَطيعُ  نَسْ . ال  رونَةَ الْمُ وَ لَ  كْ الشَّ هُ  بُ سِ كْ تُ وَ
 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ يَّ لِلْجِ مِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ

ةُ  بِطَ تَ رْ التُ الْمُ ضَ ى الْعَ مَّ تُسَ . وَ التِ ضَ ونِ الْعَ بَ مِنْ دُ رْ تّى الشُّ حَ
أَوْ  سَ  نَفُّ التَّ أَوِ  ضَ  كْ الرَّ تَطيعُ  نَسْ . ال  رونَةَ الْمُ وَ لَ  كْ الشَّ هُ  بُ سِ كْ تُ وَ
ةُ  بِطَ تَ رْ التُ الْمُ ضَ ى الْعَ مَّ تُسَ . وَ التِ ضَ ونِ الْعَ بَ مِنْ دُ رْ تّى الشُّ حَ
أَوْ  سَ  نَفُّ التَّ أَوِ  ضَ  كْ الرَّ تَطيعُ  نَسْ . ال  رونَةَ الْمُ وَ لَ  كْ الشَّ هُ  بُ سِ كْ تُ وَ

ى  لَ ةً عَ التُ عادَ ضَ هِ الْعَ ذِ لُ هَ مَ تَعْ . وَ ةَ ليَّ يْكَ التِ الْهَ ضَ امِ الْعَ ظَ بِالْعِ
ةُ  بِطَ تَ رْ التُ الْمُ ضَ ى الْعَ مَّ تُسَ . وَ التِ ضَ ونِ الْعَ بَ مِنْ دُ رْ تّى الشُّ حَ
لَى  ةً عَ التُ عادَ ضَ هِ الْعَ ذِ لُ هَ مَ تَعْ . وَ ةَ ليَّ يْكَ التِ الْهَ ضَ امِ الْعَ ظَ بِالْعِ
ةُ  بِطَ تَ رْ التُ الْمُ ضَ ى الْعَ مَّ تُسَ . وَ التِ ضَ ونِ الْعَ بَ مِنْ دُ رْ تّى الشُّ حَ

جٍ مِنَ  وْ ةً إِلى زَ الَ سَ ماغُ رِ لُ الدِّ سِ رْ ، يُ ةِ كَ رَ بُ في الْحَ غَ ما نَرْ نْدَ جٍ مِنَ  عِ وْ ةً إِلى زَ الَ سَ ماغُ رِ لُ الدِّ سِ رْ ، يُ ةِ كَ رَ بُ في الْحَ غَ ما نَرْ نْدَ  عِ
بُ  حَ تَسْ ، فَ رَ بِحُ أَقْصَ تُصْ ا وَ اهَ دَ بِضُ إِحْ نْقَ تَ ، فَ ةِ لِيَّ يْكَ التِ الْهَ ضَ الْعَ
جٍ مِنَ  وْ ةً إِلى زَ الَ سَ ماغُ رِ لُ الدِّ سِ رْ ، يُ ةِ كَ رَ بُ في الْحَ غَ ما نَرْ نْدَ  عِ

         ١٣٣



  → َخَلَيا َدٍم َحْمراُء َكما َتْبدو َتْحَت اْلِمْجَهِر

اْلَقْلُب

َرياُن ال�شَّ

اْلَوريُد

ْوِريُّ الِجَهاُز الدَّ
ِة،  َمويَّ ْوِريَّ ِمن: اْلَقْلِب، َواأَلْوِعَيِة الدَّ ُن الِجَهاُز الدَّ َيَتَكوَّ
اأُلْكِسِجيِن  َتْوزيِع  َعْن  اْلَمْسُؤوُل  الِجَهاُز  َوُهَو  ِم.  َوالدَّ
ٍة ِمْن َخاليا اْلِجْسِم. ْيِن لَِحَياِة ُكلِّ َخِليَّ ُروِريَّ َوالِغذاِء الضَّ

َحْيُث  اْلَقْلِب؛  إِلى  بِاأُلْكِسجيِن  ُل  اْلُمَحمَّ ُم  الدَّ َيْنَتِقُل 
ِة. ُهناَك ُنْوعاِن  َمويَّ ِه في اأَلْوِعَيِة الدَّ َيُقوُم اْلَقْلُب بَِضخِّ
اأَلْوِعَيُة  ُهما:  َم،  الدَّ َتْنُقُل  الَّتي  ِة  َمويَّ الدَّ اأَلْوِعَيِة  ِمَن 
َأْجَزاِء  إِلى  اْلَقْلِب  ِمَن  َم  الدَّ َتْحِمُل  الَّتي  ُة  َمِويَّ الدَّ
الَّتي  َواأَلْوِعَيُة  َرايِيَن.  الشَّ ى  َوُتَسمَّ ًة،  َكافَّ اْلِجْسِم 
ُن  َيَتَكوَّ اأَلْوِرَدَة.  ى  وُتَسمَّ اْلَقْلِب،  َنْحَو  َم  الدَّ َتْحِمُل 
ِم  ِم اْلَحْمراِء، َوَخاَلَيا الدَّ ُم ِمْن الباِلْزَما، َوَخاَلَيا الدَّ الدَّ
ِة. َوالباَِلْزَما َسائٌِل َيْحِمل  َمِويَّ فائِِح الدَّ الْبَيْضاِء، َوالصَّ
ِم  اْلِغذاَء َوَموادَّ ُأْخرى َيْحتاُج إَِلْيها اْلِجْسُم، َوَخاَلَيا الدَّ
اْلَحْمَراِء َتْحِمُل اأُلْكِسِجيَن إِلى َجميِع َخاليا اْلِجْسِم.

اْلفَضالِت  َنْقِل  َعلى  ِم  الدَّ َوَخاَلَيا  الباَِلْزَما  َوَتْعَمُل 
َأْيًضا، ِمْثل َثانِي ُأْكِسيِد اْلَكْربوِن َبعيًدا َعِن اْلَخاَلَيا.

الِْجْسِم  َعِن  فاِع  الدِّ َعلى  اْلَبْيضاِء  ِم  الدَّ َخاَلَيا  َوَتْعَمُل 
ِم،  ِط الدَّ فائُِح َعَلى َتَجلُّ ِضدَّ اأَلْمَراِض، َبْيَنما َتْعَمُل الصَّ

ِزيِف. َوَمْنِع اْلُجروِح ِمَن االْستِْمَراِر ِفي النَّ
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�سيُّ َنفُّ اْلِجهاُز التَّ
سيُّ بَِأْخِذ اأُلْكِسِجيِن ِمَن اْلَهواِء،  َنفُّ َيُقوُم اْلِجهاُز التَّ

َوإِْخَراِج َثانِي أْكِسيِد اْلَكْربوِن ِمَن اْلِجْسِم.

اْلِحجاِب  َعَضَلُة  َتْنَقبُِض  ِهيِق  الشَّ ُحدوِث  ِعْنَد 
لَِيْدُخَل  ْدِريُّ  الصَّ التَّْجِويُف  ِسُع  َوَيتَّ اْلحاِجِز، 
اْلَفِم؛  َأِو  اأَلْنِف  َطريِق  َعْن  َئَتْيِن،  الرِّ إِلى  اْلَهواُء 
إِلى  اْلَحْنَجَرِة  َعْبَر  َذلَِك  َبْعَد  اْلَهواُء  َيْنَتِقُل  َحْيُث 

ِة. اْلَقَصَبِة اْلَهوائيَّ

ْدِر إِلى  ُة في َتْجويِف الصَّ ُع اْلَقَصَبُة اْلَهَوائِيَّ َوَتَتَفرَّ
َئَتْيِن،  الرِّ بِإِْحَدى  ِمْنها  ُشْعَبٍة  ُكلُّ  َتتَِّصُل  ُشْعَبَتْيِن، 
َكبيٍر  َعَدٍد  إِلى  َئِة  الرِّ داِخَل  ُشْعَبٍة  ُكلُّ  ُع  َتَتَفرَّ َكما 

ِة الَّتي َتْنَتهي بَِماليِيِن اأَلْكَياِس  َعِب اْلَهوائيَّ ِمَن الشُّ
ِة. ِقيَقِة ُتْعَرُف بِاْلُحَويِصالِت اْلَهَوائِيَّ ِة الدَّ اْلَهَوائِيَّ

َحْيُث  َباُدُل؛  التَّ َيتِمُّ  ِة  اْلَهوائيَّ اْلُحَوْيِصالِت  َوفي 
ِم،  َيْنَتِقُل اأُلْكِسِجيُن اْلَمْوُجوُد في اْلَهواِء إِلى الدَّ
إِلى  ِم  الدَّ ِمَن  اْلَكْربوِن  ُأْكِسيِد  َثانِي  َيْنَتِقُل  َبْيَنما 
ِة.  اْلَهَوائِيَّ اْلُحَوْيِصالِت  في  اْلَمْوُجوِد  اْلَهَواِء 
َتُقوُم  اْلَحاِجِز  اْلِحَجاِب  َعَضَلـُة  َتْنَبِسُط  َوِعْنَدَما 
ِمْن  اْلَكْربوِن  ُأْكـِسيِد  َثـانِي  بِإِْخَراجِ  ئَِتاِن  الرِّ

اْلِجْسِم َعْبَر اأَلْنِف َواْلَفِم.

اْلِحَجاُب اْلَحاِجُز

َبِة  �ُشْعَبتا اْلَق�شَ
ِة اْلَهواِئيَّ

ُة َبُة اْلَهوائيَّ اْلَق�شَ

ِئَتاِن الرِّ

الأَْنُف

اْلَحْنَجَرُة

ُة َعُب اْلَهَواِئيَّ ال�شُّ
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ِميُّ الِجَهاُز اْلَه�سْ
إَِلى  َعاِم  الطَّ َتْحِويِل  َعْن  اْلَمْسُؤوُل  ُهَو  اْلَهْضِميُّ  اْلِجهاُز 
اْلِجهاُز  َيْبَدُأ  اْلِجْسُم.  ِمْنها  َيْسَتِفيَد  َأْن  ُيْمِكُن  َبِسيَطٍة  َمَوادَّ 
َعاَم، َوَتْفتِيتِِه إِلى ِقَطٍع َصِغيَرٍة،  اْلَهْضِميُّ َعَمَلُه بَِمْضِغ الطَّ

عاَب َحتَّى َيْسُهَل َبْلُعُه. َوَتْرِطْيبِِه باللُّ

اْلَمِعَدِة،  إِلى  اْلَمِريِء  َطِريِق  َعْن  عاُم  الطَّ َيْنَتِقُل  َذلَِك  َوَبْعَد 
َعلى  ُيساِعُد  َوَهذا  ِة،  الَحْمِضيَّ اْلَمِعَدِة  بُِعَصاَرِة  َوَيْخَتِلُط 
َعلى  لَِيْسُهَل  ا،  ِجدًّ َصِغيَرٍة  َأْجَزاٍء  إَِلى  َعاِم  الطَّ َتْحِليِل 
ِقيَقِة؛  َعاُم إَِلى اأَلْمَعاِء الدَّ اْلِجْسِم اْمتَِصاُصُه، ُثمَّ َيْنَتِقُل الطَّ
اْلِغذاُء  لَِيْنَتِقَل  اْلِغَذاِء،  ُمْعَظِم  اْمتَِصاُص  ِفيَها  َيتِمُّ  َحْيُث 

َوِعْنَد  اْلِجْسِم،  َأْجزاِء  َجميِع  إِلى  ِم  الدَّ ِفي  اْلَمْهُضوُم 
َعاِم إَِلى اأَلْمَعاِء اْلَغِليَظِة،  ى ِمَن الطَّ اْنتَِقاِل َما َتَبقَّ

اْلِجْسِم  ِمَن  ْلَيْخُرَج  ِمْنُه،  الَماِء  اْمتَِصاُص  َيتِمُّ 
َعلى َشْكِل َفَضالٍت.

الَمِريُء

الَكِبُد

ِقيَقُة الأَْمعاُء الدَّ

المِعَدُة

الأَْمعاُء 
الَغِليَظُة

البْلُعوُم

الَفُم
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الِجَهاُز الإِْخَراِجيُّ
ُص َخاَلَيا اْلِجْسِم ِمَن اْلَفَضالِت.  اْلَمْقُصوُد بِاإِلْخَراِج َتَخلُّ
َواْلَمثاَنُة،  َواْلُكلَيَتاِن،  اْلَكبُِد،  اإِلْخراِج:  َأْعضاِء  وِمْن 

َواْلِجْلُد.

الَكِبُد، َوالُكْلَيَتاِن، َوالَمَثاَنُة
ٍة  ُلها إِلى مادَّ َم ِمَن اْلَفَضالِت ، َوُيَحوِّ ي اْلَكبُِد الدَّ  ُيَنقِّ
ُل  َوُتَحوِّ اْلُكْلَيَتْيِن.  إِلى  َتْنَتِقُل  ُيوْرَيا،  ى  ُتَسمَّ ٍة  ِكيِمَيائيَّ
ُع  اْلُكْلَيَتاِن اْلُيوْريا إَِلى َبْوٍل، لَِيْنَتِقَل إَِلى اْلَمثاَنِة. َيَتَجمَّ
َذلَِك  َبْعَد  ِمْنُه  ُص  اْلتََّخلُّ َيتِمَّ  َحتَّى  اْلَمَثاَنِة  في  اْلَبْوُل 

ِة. َعْبَر اْلَقَناِة اْلَبْولِيَّ

الِجْلُد 
ِق اْلِجْسِم.  َيْلَعُب اْلِجْلُد َدْوَرُه في اإِلْخَراِج ِعْنَد َتَعرُّ
َطَبَقِة  في  اْلَمْوُجوَدِة  ِة  اْلَعَرِقيَّ اْلُغَدِد  َعِن  اْلَعَرُق  َيْنُتُج 
ِة  ُن ِمَن اْلَماِء َواأَلْمالِح اْلَمْعِدنِيَّ ِة، َوَيَتَكوَّ اِخِليَّ اْلِجْلِد الدَّ

الَّتي ال َيْحَتاُج إَِلْيها اْلِجْسُم. 

ُق َعلى ِحْفِظ َدَرَجِة َحراَرِة اْلِجْسِم َثابَِتًة  َعرُّ َوُيَساِعُد التَّ
ٍة َتْقِريًبا. ِعْنَد 37 ْ ِسيِليِزيَّ

الَعَرُق

ُة ُة الَعَرِقيَّ الُغدَّ

اُت الَم�َشامَّ ْعُر ال�شَّ
ُة  َبَقُة الَخاِرِجيَّ الطَّ

ِمَن الِجْلِد

ُة ِمَن الِجْلِد اِخِليَّ َبَقُة الدَّ الطَّ

اْلُكْلَيَتاِن

اْلَمَثاَنُة

اْلقناُة 
ُة اْلَبْوِليَّ

الَحاِلَباِن

َمْقَطٌع ِمَن الِجْلِد
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اْلَحْبُل 
ْوِكيُّ ال�شَّ

اُب الأَْع�شَ

َماُغ الدِّ
ِبيُّ الِجَهاُز اْلَع�صَ

اْلَمْعُلوَماِت  اْستِْقباِل  َعِن  اْلَمْسُؤوُل  ُهَو  اْلَعَصبيُّ  اْلِجَهاُز 
ُم َعَمَل اْلَعَضالِت َوَيْحَفُظ َتَواُزَن  َوااِلْستَِجاَبِة َلها؛ َفُهَو ُيَنظِّ

اْلِجْسِم.

ُن اْلِجَهاُز اْلَعَصبِيُّ ِمْن ُجْزَأْيِن َرئِيَسْيِن، هما: َاْلِجهاُز  َوَيَتَكوَّ
 ، ْوكيِّ َخاِع الشَّ َماِغ َوالنُّ ُن ِمَن الدِّ ، َوَيَتَكوَّ اْلَعَصبِيُّ اْلَمْرَكِزيُّ
ى اْلِجهاَز اْلَعَصبِيَّ  ُن اأَلْعصاُب اْلُجْزَء اآلَخَر، َوُيَسمَّ َوُتَكوِّ

. َرِفيَّ الطَّ

َة ِمْن َخاليا اْلِجْسـِم،  يَّ َتْسَتْقبُِل اأَلْعصاُب اْلَمْعُلوَماِت اْلِحسِّ
ماُغ  الدِّ َوُيْرِسُل   ، ْوكيِّ الشَّ بِاْلَحْبِل  ًة  َمارَّ َماغ  الدِّ إِلى  َوَتْنَتِقُل 
َوَيقوُم  اأَلْعَصاِب،  إِلى  ْوِكيِّ  الشَّ اْلَحْبِل  َطِريِق  َعْن  َأواِمَرُه 

اْلِجْسم بِااِلْستَِجاَبِة اْلُمناِسَبِة. 

ماُغ  الدِّ
 ، الُمخُّ ِهَي:  َرئَيسٍة،  َأْجزاٍء  َثالَثِة  ِمْن  َماُغ  َالدِّ ُن  َيَتَكوَّ
َأْكَبُر  َخاُع الُمْسَتِطيُل(. الُمخُّ  َماِغ )النُّ َواْلُمَخْيُخ، َوِجْذُع اْلدِّ
اْلَمْعُلوماِت  ُم  َوُيَنظِّ الّذاِكَرِة،  َمراِكَز  َوَيُضمُّ  َماِغ،  الدِّ َأْجزاِء 

. الَّتي َتْسَتْقبُِلها اْلَحَواسُّ

ُه َعَمَل اْلَعَضالِت  َواْلُمَخْيُخ َيْحَفُظ َتَواُزَن اْلِجْسِم، َوُيَوجِّ
ْوِكيِّ  َخاُع الُمْسَتِطيُل َفَيتَِّصُل بِاْلَحْبِل الشَّ ا النُّ ِة. َأمَّ اْلَهْيَكِليَّ
ِس، َوَضَرباِت اْلَقْلِب، َنفُّ ُم في َعَمليَّاِت التَّ  ُمَباَشَرًة، َوَيَتَحكَّ

ِم. َوَضْغِط الدَّ

اْلُمخُّ

اْلُمَخْيُخ

النَُّخاُع 
الُم�ْشَتِطيُل

َماُغ الدِّ
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ةِ. يطَ حِ ةِ الْمُ بيئَ اتِ مِنَ الْ ومَ لُ عْ بالِ الْمَ تِقْ ةُ بِاسْ لِفَ تَ خْ ابُ الْمُ صَ عْ ومُ األَ تَقُ

. سِ مْ اللَّ قِ وَ وْ الذَّ مِّ وَ الشَّ عِ وَ مْ السَّ رِ وَ بَصَ اسِّ الْ وَ نْ حَ ةٌ عَ ولَ ؤُ سْ ابُ مَ صَ عْ هِ األَ ذِ هَ وَ

بِّبُ  سَ تُ نِ وَ ذُ ةِ األُ لَ بْ لُ إِلى طَ تَصِ ، وَ نَ ذُ ةُ األُ تِيَّ وْ اتُ الصَّ جَ وْ لُ الْمَ خُ تَدْ :      
 ، ةٍ بائيَّ رَ هْ اتٍ كَ ارَ ةِ إِلَى إِشَ تِيَّ وْ اتِ الصَّ جَ وْ يلِ الْمَ وِ نِ بِتَحْ ذُ اليا في األُ ها. تَقومُ الْخَ تِزازَ اهْ

. اغِ مَ يِّ إِلَى الدِّ عِ مْ بِ السَّ صَ بْرَ الْعَ لُ عَ تَقْ نْ تَ

يِّ  اطِ خَ اءِ الْمُ شَ عَ الْغِ واءِ مَ ةُ في الِهَ ائِيَّ يَ يمِ ادُّ الْكِ وَ تَلِطُ الْمَ سُ تَخْ نَفَّ تَ ا نَ مَ نْدَ عِ :     
نَةٍ في  يَّ عَ مُ يَا  الَ إِلَى خَ ةُ  ائِيَّ يَ يمِ الْكِ ادُّ  وَ الْمَ لُ  تَصِ ما  نْدَ عِ وَ  . نْفِ األَ مِنَ  يِّ  وِ لْ الْعُ ءِ  زْ الْجُ في 

. اغِ مَ مِّ إلِى الدِّ بُ الشَّ صَ ها عَ لُ نْقُ اتٍ يَ ومَ لُ عْ لُ مَ سِ رْ نْفِ تُ األَ

نْها  مِ لٌّ  كُ وَ  ، قِيٍّ وْ ذَ مٍ  عُ رْ بُ مِنْ ١٠٠٫٠٠٠  ثَرُ  أَكْ انِ  سَ اللِّ لى  عَ دُ  جَ وْ يُ :       
قِ  وْ الذَّ مُ  بَراعِ لُ  سِ رْ تُ وَ  . رَّ الْمُ أَوْ   ، الْحامِضَ أَوْ   ، وَ لْ الْحُ أَوْ   ، الْمالِحَ مَ  عْ الطَّ قُ  وَّ تَذَ يَ

. اغِ مَ ابُ إِلى الدِّ صَ عْ ها األَ لُ نْقُ اتٍ تَ ومَ لُ عْ مَ

اليا  هِ الْخَ ذِ هَ ، وَ دِ لْ ةِ في الْجِ بِيَّ صَ ا الْعَ اليَ ةٌ مِنَ الْخَ لِفَ تَ خْ اعٌ مُ نْوَ رُ أَ تَشِ نْ تَ .     
 ، بَةٌ طْ أَمْ رَ ةٌ  افَّ ، جَ نَةٌ اخِ أَمْ سَ ةٌ  دَ بارِ يَ  لْ هِ يَاءِ: هَ شْ بِاألَ اسِ  سَ لى اإلِحْ انَ عَ دُ اإلِنْسَ اعِ سَ تُ
. يِّ كِ وْ بْلِ الشَّ ةً بِالْحَ ارَّ اغِ مَ مَ اتِ إِلى الدِّ ومَ لُ عْ ةُ الْمَ بِيَّ صَ اليا الْعَ لُ الْخَ سِ رْ تُ ، وَ ةٌ يَّ رِ ةٌ أَمْ طَ بَ لْ صُ

سُ  كِ نْعَ ءُ الْمُ وْ لُ الضَّ خُ يدْ لِنَا، وَ وْ امِ مِنْ حَ سَ جْ نِ األَ ءُ عَ وْ سُ الضَّ كِ نْعَ يَ :      
ءِ إِلى  وْ يلِ الضَّ وِ يْنِ بِتَحْ اليا في الْعَ . تَقومُ الْخَ ةِ يَّ حِ زَ ؤِ في الْقُ بُ ؤْ بُ ةِ الْ تْحَ يْنِ مِنْ فُ إِلى الْعَ

. اغِ مَ يِّ إِلَى الدِّ رِ بَصَ بِ الْ صَ بْرَ الْعَ تَقِلُ عَ نْ ، تَ ةٍ بائِيَّ رَ هْ إِشاراتِ كَ

         ١٣٩



    
. اضِ رَ مْ ةِ لِألَ بَ بِّ سَ اثِيمِ الْمُ ـرَ مَ مِنَ الْجَ سْ ازُ الْجِ هَ ذا الْجِ ي هَ مِ يَحْ
ولِ  خُ دُ نْعَ  مَ ةِ  ناعَ الْمَ ازُ  هَ جِ يعُ  تَطِ يَسْ يَانِ  حْ األَ مِ  ظَ عْ مُ فِي  وَ
ابُ  عَ اللُّ وَ وعُ  مُ واَلدُّ دُ  لْ الْجِ دُّ  عَ يُ وَ  . مِ سْ الْجِ إِلى  اثِيمِ  رَ الْجَ

. ةِ ناعَ ازِ الْمَ هَ اءً مِنْ جِ زَ أَجْ

ا  لهَ   دَّ تَصَ تَ م،  سْ الْجِ إِلى  ها  يقَ رِ طَ اثِيمُ  رَ الْجَ دُ  تَجِ ما  نْدَ عِ وَ
لنا  بِّبَ  سَ تُ أَنْ  بْلَ  قَ يْها  لَ عَ ي  ضِ وتَقْ اءِ،  يْضَ بَ الْ مِ  الدَّ ا  يَ الَ خَ
تَقِلُ  نْ تَ وَ  ، مِ الدَّ مِنَ  ءٌ  زْ جُ بَيْضاءُ  الْ مِ  الدَّ يَّاتُ  رَ كُ وَ  . ضَ ـرَ الْمَ
ةُ  يَّ اوِ فَ يمْ ةُ اللِّ يَ عِ وْ األَ . وَ ةِ يَّ اوِ فَ يمْ ةِ واللِّ يَّ وِ مَ ةِ الدَّ يَ عِ وْ اللَ األَ خِ
مِنْ  ديدُ  اَلْعَ  . مِ الدَّ مِنَ  الً  بَدَ فَ  يمْ اللِّ ى  مَّ يُسَ ائِالً  سَ لُ  نْقُ تَ
 ، ةِ يَّ اوِ فَ يمْ اللِّ دِ  قَ الْعُ تَعيشُ في  نُ وَ وَّ تَكَ تَ بَيْضاءِ  الْ مِ  يَا الدَّ الَ خَ

. مِ سْ ةِ لِلْجِ ارَّ وادِّ الضَّ صُ مِنَ الْمَ لُّ تِمُّ التَّخَ فيها يَ وَ

إِنَّ  فَ اثِيمِ  رَ الْجَ تْلَ  قَ اءُ  يْضَ بَ الْ مِ  الدَّ يَا  الَ خَ عْ  تَطِ تَسْ لَمْ  إِذا  وَ
 . ضَ رَ ةً الْمَ بِّـبَ سَ رِ مُ أُ فِي التَّكاثُ بْدَ اثيمَ تَ رَ الجَ

مِ  سْ لَ الْجِ اخِ ةِ دَ نَاعَ ازُ الْمَ هَ رُّ جِ تَمِ ضِ يَسْ رَ ةِ الْمَ الَ تَّى في حَ حَ وَ
ولَ  تَّى يَـزُ نْها، حَ صِ مِ لُّ التَّخَ اثِيمِ وَ رَ تْلِ الْجَ لى قَ لِ عَ مَ في الِعَ

ةٍ. يِّدَ ةٍ جَ مُ بِصحَّ سْ يَعودَ الْجِ ، وَ ضُ رَ الْمَ

        →
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        ١٤٠




اتِ  وسَ يْرُ فَ الْ أَنَّ  عَ  مَ وَ  . اضِ رَ مْ لِألَ ةِ  بَ بِّ سَ الْمُ اثِيمِ  رَ جَ لِلْ ةِ  ئيسَ الرَّ اعِ  نْوَ األَ مِنَ  اتُ  يْروسَ فَ الْ
نَّها  أَ إِالَّ   ، ونِيَّ رُ تُ اإلِلْكْ رَ  هَ جْ الْمِ ى  مَّ يُسَ اصٍّ  خَ رٍ  هَ جْ بِمِ إِال  ا  هَ تُ يَ ؤْ رُ نُ  كِ مْ يُ ال  ا  دًّ جِ ةٌ  يرَ غِ صَ
أُ  بْدَ تَ  ، مِ سْ الْجِ اليا  اتِ خَ وسَ يْرُ فَ الْ ولِ  خُ نْدَ دُ عِ ا. وَ نْزَ وَ لْ نْفِ األَ حِ وَ شْ : الرَّ ثْلَ ا، مِ اضً رَ أَمْ بِّبُ  سَ تُ
 ، لَمَ بِّبُ األَ سَ ةً تُ ارَّ ادَّ ضَ وَ مَ ا وَ ومً مُ تِجُ سُ نْ تُ اليا، وَ اءَ مِنَ الْخَ ذَ الْغِ ةَ وَ اقَ ذُ الطَّ أْخُ تَ ، وَ رِ اثُ فِي التَّكَ

ةِ. ارَ رَ ةِ الْحَ جَ رَ اعَ دَ تِفَ ارْ وَ

وقاتٌ  لُ خْ تِيريَا مَ بِكْ الْ تِيريَا. وَ بِكْ وَ الْ هُ اضِ فَ رَ مْ بَةِ لألَ بِّ سَ اثِيمِ المُ رَ جَ رُ لِلْ ئيسُ اآلخَ عُ الرَّ ا النَّوْ أَمَّ
. ةِ يَّ يا الْحَ الَ جَ الْخَ ارِ رَ خَ اثُ التَّكَ يْشَ وَ يعُ الْعَ تَطِ تَسْ ةٍ، وَ دَ احِ ةٍ وَ لِيَّ ا مِنْ خَ هَ امُ سَ نُ أَجْ وَّ تَكَ ةٌ تَ يَّ حَ

يا  بَكتِيرْ  مِنَ الْ رَ ا أُخْ نْواعً يــنِ أَنَّ أَ ، فِي حِ مِ سْ ا لِلْجِ اضً رَ بِّبُ أَمْ سَ يا تُ تِيرْ بَكْ نْواعِ الْ ضُ أَ بَعْ
. عامِ مِ الطَّ ضْ لى هَ دُ عَ اعِ ا يُسَ ا مَ نْهَ مِ ؛ وَ مِ سْ ةٌ لِلْجِ يدَ فَ مُ

                ↑             ↑
        

         ١٤١



ا يَلي: بِعُ مَ تَّ ، أَ اضِ رَ مْ ةِ لِألَ بَ بِّ سَ اثِيمِ الْمُ رَ رِ الْجَ طَ ي مِنْ خَ مِ سْ يَ جِ مِ تَّى أَحَ حَ وَ

. هُ دَ بَعْ امِ وَ عَ لِ الطَّ نَاوُ بْلَ تَ ا قَ يِّدً يَّ جَ لُ يَدَ سِ أَغْ ←

ــى  لَ ــل عَ صَ ← آخذ/أَحْ
بِعُ  تَّ ، وأَ ةَ مَ زِ ات الالَّ يمَ عِ تَطْ الْ
لِ  نَاوُ نْدَ تَ بيبِِ عِ لِيماتِ الطَّ تَعْ
ا  صً حْ ــلُ فَ مَ ، وأَعْ ةِ يَ وِ دْ األَ

ا. نَويًّ مي سَ سْ امِالً لِجِ شَ

. نَ ازِ تَوَ يَّ الْمُ حِّ اءَ الصِّ ذَ لُ الْغِ نَاوَ تَ أَ ↑

ابَ  لْعَ األَ ةَ وَ طَ نْشِ ارِسُ األَ مَ أُ ←
ى  لَ افِظَ عَ حَ ؛ ألُ ةَ يَّ يَاضِ الرِّ

تِي. لِيَاقَ

تَاجُ  نُ نَحْ نَحْ ةِ؛ فَ احَ ا مِنَ الرَّ طً ذُ قِسْ آخُ ↑
مِ  الَيْ ١٠ ساعاتٍ مِنَ النَّوْ وَ إِلَى حَ

ا. يًّ مِ يَوْ

        

        ١٤٢



ُة حَّ الِغَذاُء وال�صِّ

ُة حَّ اْلِغذاُء َوال�صِّ
َوِهَي  َأَتَناَوُلُه،  الَِّذي  َعاِم  الطَّ في  ُة  اْلِغَذائِيَّ الَمَوادُّ  ُتوَجُد 
َواْلُمَحاَفَظِة  اَقِة،  بِالطَّ َوَتْزِويِدِه  اْلِجْسِم،  لُِنُموِّ  ًة  َضُروِريَّ

ِة َأْنواٍع َرئيسٍة، ِهَي:  َعَلْيِه َسليًما. ُيَصنَُّف الِغذاُء إِلى ِستَّ

ُة،  اْلَكْرُبوَهْيْدَراُت، َواْلَفْيَتاِميَناُت، َواألْمالُح اْلَمْعَدنِيَّ
ُهوُن.  َواْلُبُروتِيَناُت، َواْلَماُء، َوالدُّ

اْلَكْرُبوَهْيْدَراُت
ريَّاُت َنْوَعاِن ِمَن اْلَكْرُبوَهْيْدَراِت.  كَّ ِزَمِة لِْلْجِسِم. النََّشويَّاُت َوالسُّ اَقِة الالَّ ئِيُس لِلطَّ ِهَي اْلَمْصَدُر الرَّ
ًة  ُمدَّ اَقِة  بِالطَّ اْلِجْسَم  َوُتِمدُّ  َوالَبَطاِطُس،  َواأُلْرُز  الُخْبُز  ِمْنها  َعِديَدٍة،  أْطِعَمٍة  َشِويَّاُت في  النَّ ُتوَجُد 

اَقِة الَّتي َيْسَتْهِلُكها بُِسْرَعٍة.  تِي ُتِمدُّ اْلِجْسَم بِالطَّ ِريَّاِت الَّ كَّ َطِويَلًة، َبْيَنَما َتْحَتِوي اْلَفَواِكُه َعَلى السُّ

اْلَفْيَتاِميَناُت
ِة اْلِجْسِم، َوبَِناِء َخاَلَيا َجِديَدٍة. وُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل التَّالي  ُتساِعُد اْلَفْيَتاِميَناُت َعَلى اْلُمَحاَفَظِة َعلى ِصحَّ

َبْعَض اْلَفْيَتاِميَناِت َوَبْعَض َمَصاِدَرها َوَفَوائِِدها.

اْلَكْربوَهْيَدَراُت

َفوائُِدُهَمَصاِدُرُهَاْلَفْيَتاِميُن

َفْيَتاِميُن أ
اْلَحِليُب، َواْلَفَواِكُه، َواْلَجَزُر، َواْلَخْضَراواُت

ْوِن اأَلْخَضِر.  ذاُت اللَّ
اْلُمَحاَفَظُة َعلى َساَلَمِة اْلَعْيَنْيِن، َواأَلْسَناِن،

ْعِر. َثِة، َواْلِجْلِد، َوالشَّ َواللِّ

َماِطُم.َفْيَتاِميُن جـ اْلَحْمِضيَّاُت، َواْلَفراِوَلُة، َوالطَّ
اْلُمحاَفَظُة َعلى َساَلَمِة اْلَقْلِب، َواْلَخاَلَيا، 

َوالَعَضالِت.

اْلَحِليُب، َواأَلْسَماُك، َواْلَبْيُض.َفْيَتاِميُن د
ِة اأَلْسناِن  اْلُمحاَفَظُة َعلى ِصحَّ

َواْلِعَظاِم.

ُة حَّ الِغَذاُء َوال�صِّ 143



  
 ، ينَاتِ تَامِ يْ فَ ينِ الْ زِ اءِ وتَخْ ذَ ةِ مِنَ الْغِ ادَ تِفَ لَى االسْ مَ عَ سْ ونُ الْجِ هُ دُ الدُّ اعِ سَ تُ
دُ  . تُوجَ يحٍ حِ لٍ صَ كْ لِ بِشَ مَ ى الْعَ لَ يا عَ الَ دُ الخَ اعِ سَ ما تُ ، كَ ءَ فْ هُ الدِّ نَحُ وتَمْ

بْنُ   لِيـبُ وَ الجُ الْحَ بَيْضُ وَ الْ ومُ وَ حُ ا اللُّ نْهَ ةٍ مِ يدَ دِ ةٍ عَ مَ عِ ونُ في أَطْ هُ الدُّ
. يُوتِ ثِيرُ مِنَ الزُّ الْكَ ، وَ راتُ سَّ كَ الْمُ ، وَ بدُ الزُّ وَ

دُ  ا  ما يُوجَ وصً صُ خُ . وَ ةً يَّ حِّ لَ صِ اكِ شَ بِّبُ مَ رُ يُسَ ا اآلخَ هَ ضُ بَعْ ، وَ مِ سْ ةٌ لِلْجِ يدَ فِ ونِ مُ هُ اعِ الدُّ نْوَ ضُ أَ بَعْ
. رِ جَ رْ مِ البُ ائِحِ لَحْ رَ شَ ةِ وَ لِيَّ قْ سِ المَ اطِ ثْل البَطَ ، مِ ةِ يعَ رِ بَاتِ السَّ جَ ا فِي الوَ نْهَ مِ


 ، التِ ضَ صِ مِنَ الْفَ لُّ لى التَّخَ مَ عَ سْ دُ الْماءُ الْجِ يُساعِ . وَ انِ ِ اإلِنْسَ م سْ ثَيْ جِ لُ الَيْ ثُ وَ اءُ حَ لُ الْمَ كِّ يُشَ

. ابِتَةً مِ ثَ سْ ةِ الْجِ رارَ ةِ حَ جَ رَ لى دَ افِظُ عَ ما يُحَ ، كَ لِ فاصِ ةِ الْمَ ايَ مَ حِ وَ

        
ازُ  هَ التُ والْجِ ضَ دُ الْعَ اعِ سَ تُ ةِ. وَ ديدَ مِ الجَ يَا الدَّ الَ خَ امِ وَ ظَ ينِ الْعِ وِ لى تَكْ ةُ عَ نيَّ دِ عْ حُ الْمَ الَ مْ دُ اَألَ اعِ سَ تُ
ضَ  بَعْ وَ ةِ  نيَّ دِ عْ الْمَ الحِ  مْ األَ ضَ  بَعْ التّالي  لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ وَ  . ليمٍ سَ ل  كْ بِشَ لِ  مَ الْعَ لى  عَ بيُّ  صَ الْعَ

ها. ائِدِ وَ فَ ها وَ رَ ادِ صَ مَ

ونُ هُ الدُّ

هُ وائِدُ فَ هُ رُ صادِ مَ نيِّ دِ عْ حِ الْمَ لْ مُ الْمِ اسْ

ةٍ. يَّ وِ ظامٍ قَ عِ نانٍ وَ بِناءُ أَسْ
 ، بانُ جْ األَ ، والزبادي،  وَ ليبُ اَلْحَ

. رِ ضَ خْ نِ األَ وْ راواتُ ذاتُ اللَّ ضْ الْخَ وَ
الْكالسيومُ

يامِ  قِ راءِ على الْ مْ مِ الْحَ ا الدَّ يَ الَ ةُ خَ دَ ساعَ مُ
تِها. ظيفَ بِوَ

 ، اكُ مَ سْ األَ ، وَ اءُ ـَ ولي اصُ الْفَ ، وَ ومُ حُ اللُّ
. ةُ لَ امِ بوبُ الكَ الْحُ وَ

ديدُ الْحَ

. روحِ تِئامِ الْجُ ، والْ وِّ مُ لى النُّ مِ عَ سْ ةُ الْجِ دَ ساعَ مُ . بَيْضُ الْ ، وَ اكُ مَ سْ األَ ، وَ حومُ اللُّ ( نْكُ صينُ (الزّ الْخارْ

الْكالسيومُ

ديدُ الْحَ

( نْكُ صينُ (الزّ الْخارْ

ضَ  بَعْ وَ ةِ  نيَّ دِ عْ الْمَ الحِ  مْ األَ ضَ  بَعْ التّالي  لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ وَ  . ليمٍ سَ ل  كْ بِشَ لِ  مَ الْعَ لى  عَ بيُّ  صَ الْعَ

 

     

. ابِتَةً مِ ثَ سْ ةِ الْجِ رارَ ةِ حَ جَ رَ لى دَ افِظُ عَ ما يُحَ ، كَ لِ فاصِ ةِ الْمَ ايَ مَ حِ وَ
      ١٤٤



               
هِ  وِّ مُ نُ ي وَ مِ سْ ةِ جِ حَّ لَى صِ اظِ عَ فَ ى الْحِ لَ دُ عَ اعِ مٍ يُسَ لَّ يَوْ ةَ كُ مَ عِ طْ ةِ مِنَ األَ بَ ناسِ ةِ الْمُ يَّ مِّ لَ الْكَ  إِنَّ تَناوُ
لى  تَوي عَ ا تَحْ مَ نْدَ نَةً عِ ازِ تَوَ ةُ مُ بَ جْ ونُ الْوَ تَكُ نًا، وَ ازِ تَوَ اءً مُ ذَ ئِذٍ غِ نْدَ اءُ عِ ذَ ى الْغِ مَّ يُسَ . وَ لِيمِ لِ السَّ كْ بِالشَّ

. بَةٍ نَاسِ يَّاتٍ مُ مِّ بِكَ مِ وَ سْ يْهِ الْجِ تَاجُ إِلَ ي يَحْ اءِ الَّذِ ذَ اعِ الْغِ نْوَ يعِ أَ مِ جَ

    
 . التِ ضَ الْعَ امِ وَ ظَ وِّ الْعِ مُ ى نُ لَ دُ عَ اعِ سَ تُ ، وَ ةِِ يَّ يا الْحَ الَ لِّ الْخَ يبِ كُ كِ روتِينَاتُ فِي تَرْ لُ اَلبُ خُ تَدْ
لِيبِ  روتِينَاتُ في الْحَ دُ اَلبُ . تُوجَ راضِ مْ ةِ األَ مَ اوَ قَ ى مُ لَ ةِ عَ نَاعَ هازَ الْمَ دُ جِ اعِ سَ ا تُ نَّهَ ا أَ مَ كَ
ولِ  الـفُ ثْل  مِ ولِ  قُ البُ وَ  ، راتِ سَّ كَ الْمُ وَ  ، اكِ مَ سْ األَ وَ  ، ومِ حُ اللُّ وَ  ، بَيْضِ الْ وَ  ، اتِهِ تَجَ نْ مُ وَ

، ... إلخ. وليَاءِ اصُ الفَ سِ وَ دَ العَ وَ

وتِينَاتُ رُ بُ وتِينَاتُالْ رُ بُ وتِينَاتُالْ رُ بُ الْ

       ١٤٥
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الَماِء. ِفي  َذاِئَبًة  َوَتُكوُن  ِللنََّباَتاِت،  َلِزَمٌة  ٌة  ِغَذاِئيَّ ُر  َعَنا�صِ ُة:  الَمْعِدِنيَّ الأَْمَلُح 

ٍة َمرَّ ِمْن  ْكَثُر  اأَ ْيِء  ال�صَّ ِا�ْصِتْخَداُم  ال�ْسِتْخَداِم:  اإَِعاَدُة 

ِبِه. ُيِحيُط  ما  َمَع  التَّفاُعِل  َعلَى  الَحيِّ  الَمْخُلوِق  ُقْدَرُة  ال�ْسِتجاَبُة: 

َجِديًدا. َنَباًتا  يَر  َوَي�صِ َيْنُبَت  اأَْن  َيْمِكُنُ  َتْرِكيٌب  اْلَبْذَرُة: 

اأُْك�ِصيِد  َوَثاِني  اْلَماِء  ِمَن  ِغَذاَءُه  النَّباُت ِخالَلَها  َنُع  َي�صْ ٌة  َعَمِليَّ  : ْوِئيُّ اْلِبَناُء ال�سَّ
ال�ّصْم�ِس. �َصْوِء  ُوُجوِد  ِعْنَد  اْلَكْرُبوِن 

ِبِه ِمْن َمْخُلوَقاٍت  ، َوما ُيِحيُط  ِفيِه الَمْخُلوُق الَحيُّ َيِعي�ُس  الَِّذي  اْلِبيَئُة: الَمكاُن 
َحيٍَّة. َغْيِر  َواأَ�ْصَياَء  ٍة  َحيَّ

ِلَيِعي�َس. اإَِلْيِه  َيْحَتاُج  َوَما  ِغيِر،  ال�صَّ الَحَيَواِن  َعلَى  َيْحَتِوي  َتْرِكيٌب  ُة:  اْلَبْي�سَ

ِه. ُنُموِّ اأَْثَناِء  ِفي  الَحيُّ  الَمْخُلوُق  ِبَها  َيُمرُّ  َراِت  التََّغيُّ ِمَن  �ِصْل�ِصلٌَة  ُل:  َحوُّ التَّ

اْلٍبيَئِة. ِفي  َحيٌّ  َمْخُلوٌق  ِبِه  َيْنَدِمُج  ٌف  َتَكيُّ ي:  التََّخفِّ
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َقِديَمٍة. َمَوادَّ  ِمْن  َجِديَدٍة  ُمْنَتَجاٍت  ْنُع  �صُ ْدِويُر:  التَّ

ْرَبِة. التُّ اأَِو  اْلَهواِء  اأَِو  اْلماِء  ِفي  ٍة  اأَ�ْصَياَء �َصارَّ ُدُخوُل  ُث:  َلوُّ التَّ

ْيِء. ال�صَّ ِمَن  ٍة  يَّ َكمِّ اأََقلِّ  ا�ْصِتْهاَلَك  ْر�ِسيُد:  التَّ

َ
َما. ِل�َصْيٍء  اأَْو  َحيٍّ  ِلَمْخُلوٍق  ِئي�َصُة  الرَّ الأَْجَزاُء  َراِكيُب:  التَّ

َنْوِعه.   ِمْن  اأَْفَراًدا  اْلَحيُّ  اْلَمْخُلوُق  ُيْنِتَج  اأَْن  َكاُثُر:  التَّ

اْلِبيَئِة. ِفي  َحيًّا  اْلَبقاِء  ِمَن  اْلَحيَّ  اْلَمْخُلوَق  ُن  ُيَمكِّ �ُصلوٌك  اأَْو  َتْرِكيٌب  ُف:  َكيُّ التَّ

الأَْج��َزاِء  اإَِلى  النََّباِت  ِفي  ِة  َكِريَّ الذَّ الأَْج��َزاِء  ِمَن  اللََّقاِح  ُحُبوِب  اْنِتَقاُل  ْلِقيُح:  التَّ
اْلُبُذوِر. ِلَتْكِويِن  ِة  اْلأُْنَثِويَّ

َنْف�ِصِه. ِلْلَمْوِرِد  َحيٍّ  َمْخُلوٍق  ِمْن  اأَْكَثَر  ا�ْصِتْخَداُم  َناُف�ُس:  التَّ

اْلُبُذوَر. َداِخلَِه  َيْحِمُل  النََّباِت  ِفي  ُجْزٌء  اأَْو  َتْرِكيٌب  َمَرُة:  الثَّ
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َوالأَْم��اَلِح  اْلَماِء  واْمِت�َصا�ِس  ْرَبِة،  التُّ ِفي  النََّباِت  ِبَتْثِبيِت  َتُقوُم  َتَراِكيُب  الِجْذُر: 
ِفيِه. اِئَبِة  الذَّ ِة  اْلَمْعِدِنيَّ

َفْتَرًة  الأَْمَطاِر  اْنِحَبا�ِس  ِعْنَد  َوَيْحُدُث  ِة،  ِبيِعيَّ الطَّ الَكَواِرِث  اأَْنَواِع  اأََحُد  الَجَفاُف: 
. َطِويلًَة

َجِنيٌن
الَبْذَرِة. ِفي  ِغيٌر  �صَ ُجْزٌء  الَجِنيُن: 

اْلَحيَِّة. اْلَمْخُلوَقاِت  َجِميِع  اأَْج�َصاِم  ِفي  اْلِبَناِء  َوْحَدُة  الَخَلَيا: 

َحَياِتِه. ِفي  اْلَحيُّ  اْلَمْخُلوُق  ِبها  َيُمرُّ  الَِّتي  اْلَمَراِحُل  اْلَحَياِة:  َدْوَرُة 

اأْحَياًنا. َوالثَِّماَر  اْلُبُذوَر  ُن  ُيَكوِّ النََّباِت  ِمَن  ُجْزٌء  اأَْو  َتْرِكيٌب  ْهَرُة:  الزَّ

اأَْجَزاِئِه. َبْع�َس  َوَيْحِمُل  النََّباِت  َقَواَم  ُل  ُي�َصكِّ َتْرِكيٌب  اُق:  ال�سَّ

اْلواِحُد  ِفيَها  َيْعَتِمُد  ِة  اْلَحيَّ اْلَمْخُلوَقاِت  ِم��َن  �ِصْل�ِصلٌَة  ُة:  اْلِغذاِئيَّ ْل�ِسَلُة  ال�سِّ
يِه. َتَغذِّ ِفي  الآَخِر  َعلى 

الُمَت�صاِبَكِة.+ ِة  اْلِغَذاِئيَّ ال�ِصِل  ال�صَّ ِمَن  َعَدٌد  ُة:  اْلِغذاِئيَّ َبَكُة  ال�سَّ
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ِبِق�ْصَرٍة  ُمَحاَطًة  الَيَرَقُة  ِفيَها  َوَتُكوُن  الَح�َصَراِت،  ُنُموُّ  َمَراِحِل  اإِْحَدى  الَعْذَراُء: 
. ْلَبٍة �صُ

ٍة  حَّ �صِ ِفي  َوالَبَقاِء  ُموِّ  النُّ َعلَى  َة  الَحيَّ الَمْخُلوَقاِت  ُت�َصاِعُد  الَِّتي  الَمَوادُّ  الِغَذاُء: 
َجيَِّدٍة.+

اْلَغِزيَرِة  اْلأْم��َط��اِر  َع��ِن  َتْنُتُج  الَّتي  ِة  ِبيِعيَّ الطَّ اْل��َك��َواِرِث  اأ�ْصَكاِل  اأََح��ُد  اُن:  اْلَفَي�سَ
ِف. َواْلَعَوا�صِ

َتِة. اْلَميِّ َوالنََّباَتاِت  اْلَحَيواَناِت  اأَْج�َصاَم  ُتَحلُِّل  ٌة  َحيَّ َمْخُلوَقاٌت  اْلُمَحلِّلُت: 

َنْوُعَها،  َقلَّ  الَِّتي  ُة  الَحيَّ الَمْخُلوَقاُت  ِبالْنِقَرا�ِس:  َدُة  اْلُمَهدَّ الَمْخُلوَقاُت 
اْلْنِقَرا�ِس. ِمَن  َقِرْيَبًة  َبَحْت  َفاأَ�صْ

اأُْخَرى. َوَنباَتاٍت  َحَيواَناٍت  َعلَى  ِغذاِئها  ِفي  َتْعَتِمُد  َحَيواَناٌت  اْلُم�ْسَتْهِلكاُت: 

ِغَذاِئَها. ْنِع  �صُ ِفي  َنْف�ِصها  َعلَى  َتْعَتِمُد  ٌة  َحيَّ َمْخُلوَقاٌت  اْلُمْنِتجاُت: 

َوِمْنَها:  ًة،  َحيَّ الَبَقاِء  َعلى  الَحيَُّة  الَمْخُلوَقاُت  ُت�َصاِعُد  ُمْخَتِلَفٌة  َم�َصاِدُر  الَمَواِرُد: 
الَمَكاُن. الَماُء،  الِغَذاُء، 

. الَحيُّ الَمْخُلوُق  ِفيِه  َيِعي�ُس  َمَكاٌن  اْلَمْوِطُن: 
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َلْيًل  َوَيْن�َشُط  النََّهاِر  ِفي  الَحيُّ  ُلوُق  الَمْخُ ِفيِه  َيَناُم  �ُشُلوٌك   : اللَّْيِليُّ �َشاُط  النَّ
َباِرًدا. الَجوُّ  ِبُح  ُي�شْ ِعْنَدَما 

الَِّتي  ��ِة  اْل��َح��يَّ َغ��ْي��ِر  ���ْش��َي��اِء  َوالأَ ��ِة  اْل��َح��يَّ اْلَمْخُلوَقاِت  َمْجموَعُة   : اْلِبيئيُّ َظاُم  النِّ
َتفاُعٌل. َبْيَنها  َويوَجُد  َنٍة،  ُمَعيَّ ِبيَئٍة  ِفي  َتَت�َشاَرُك 

َيْحَتاُج  َما  ِفيَها  َيَتَواَفُر  اأُْخ��رى  اإَِلى  ِبيَئٍة  ِمْن  الَحيُّ  الَمْخُلوُق  اْنِتَقاُل  الِهْجَرُة: 
ِلَيِعي�َش. الَحيُّ  الَمْخُلوُق  اإِِلْيِه 

النََّباِت. ِفي  الِغَذاِء  ْنِع  ِل�شُ َتْرِكيٌب  الَوَرَقُة: 

َتْخُرُج  اْل��َح�����َش��َراِت،  َبْع�ِش  ِعْنَد  ُمِو  النُّ َم��َراِح��ِل  ِم��ْن  َم��ْرَح��لَ��ٍة  َثاِني  ِه��َي  اْلَيَرَقُة: 
َة اْلَبْي�شَ َتْفِق�ُش  ِعْنَدَما 
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